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        Neste styremøte blir 03.10.2017.  
         Saker kan sendes til: fclaure@gmail.com 

  

HMS: 01 Saker ifbm HMS 

• Styret har tatt i bruk dataverktøyet Bevar HMS 

for å ivareta styrets plikter og dokumentasjon. 

• Trappehullet på kaien foran Viken Amfi er 

midlertidig sikret, styret følger opp at kaien 

ferdigstilles av de ansvarlige. 

• Reklamasjon mot Bob for å lage bedre merking. 

Pr i dag er dørene til leilighetene kun merket 

med kommunens H-nummer som er forskjellig 

fra arkitekt numrene til Bob (eks: leilighet med 

arkitekt-nr D305 = H0303, D306 = H0302 osv.) 

Leilighetsdørene skal derfor merkes med 

arkitekt-nr (likt som bodene er merket) slik at nr 

på leilighetsdørene stemmer med det nr 

ringeklokkene og brannsentralen viser.  

Byggene skal utvendig merkes med A,B,C,D og 

adresseskilt ved alle inngangene. 

• Nøkler som er ødelagt eller problem med låser 

og dører, kontakt Anne Berit Guttormsen. Husk å 

bruke låsen på veggen, ikke den i døren. 

• Sjekker ut behov for mer brannslukkeutstyr i 

fellesarealer. 

• Følger opp rapport fra skadedyr firma om å 

fjerne rot og søppel i garasje plan 1. Viktig at 

søppel ikke settes igjen i fellesarealer. 

• Sjekker ut rømningsveier for 

rullestolbrukere/bevegelseshemmede ved brann. 

• Styret har laget en infomappe med alle praktiske 

opplysninger. Spesielt alle som leier ut 

oppfordres til å ha dette lett tilgengelig. 

Økonomi: 02 økonomi og service avtaler 

• Nytt låssystem med kodebrikke på utvendige 

dører skal installeres. Sjekker muligheten for 

kodebrikker på leilighetsdørene også. 

• Hente inn servicetilbud på dører/låssystem. 

• Samarbeid med Kronviken Sameie om fordeling 

av diverse kostnader som f.eks vårt felles bossug. 

Planlegger et møte sammen med styret der. 

Bygg: 03 Saker ifbm bygg teknisk 

• Reklamasjon mot BOB om at dør calling og 

adresseskilt skal installeres på gateplan for bygg 

A/B ved inngang mot Piren 2/3. 

• Styret har fått tak i FDV dokumentasjon og 

tegninger for sprinkleranlegget. Husk at det aldri 

må borres mer enn 30 mm inn i betongen i taket 

for å unngå å treffe sprinkler rør. 

• Jobber med å fullføre de siste punktene på 

reklamasjonslisten mot Bob før vi overtar bygget 

og fellesarealer. 

Nærmiljø: 04 dugnad og sosiale tiltak 

• Det er ikke planlagt noen felles dugnad på 

nåværende tidspunkt. Vi setter stor pris på de 

som frivillig har engasjert seg med 

blomsterdekorering i fellesareal, lukking av 

blomsterbed og søppelplukking osv. 

• Vi planlegger å bygge en egnet plass for 

engangsgriller ved benkene på plan 3. 

• Ser på mulighetene for å lage det triveligere på 

felles takterrasse etter inspirasjon fra Kronviken. 

 

Drift: 05 vaktmester tjenester, grøntanlegg, 

vask og tilsyn 

• Bob skal ferdigstille/oppgradere grøntanleggene 

både på gateplan og på plan 3 før vi overtar. 

Vaktmesteren vil deretter ta seg av vedlikehold 

av grøntanleggene. 

• Spyling av amfitrappen pågår av vår dyktige 

hobbyvaktmester. Regelmessig spyling vil bli 

utført av både Vaktmester og hobbyvaktmester. 

• Reklamasjon mot Bob om å få utført full 

utvendig vask av vinduer/dører og fasader før vi 

overtar bygget. 

 

Diverse saker: 06 diverse 

• Jobber med å overta web siden vikenamfi.no, 

Anne Marie Brusdal blir redaktør for denne. 

 


