
INFO FRA STYRET VIKEN AMFI SAMEIE 
DESEMBER 2017 
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                    Neste styremøte blir 22.01.2018.  
         Saker kan sendes til: fclaure@gmail.com 

  

HMS: 01 Saker ifbm HMS 

 Følger opp at kaien foran Viken Amfi 

ferdigstilles og sikres med kant mot sjø. 

 Merking av bygg og leilighetsdører er nå 

ferdigstilt. Vi oppfordrer også alle til selv å 

henge opp navneskilt på leilighetene sine. 

Navnelistene ved ringeklokkene er oppdatert, 

ved behov for endring kontaktes styret. 

 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. 

 Brannalarmsystemet har hatt en feilmelding som 

ble utbedret av Siemens. Det var en løs 

brannmelder som var årsaken. Dersom feil 

oppstår pga at beboer selv har demontert 

brannmelder så vil kostnad for utbedring 

faktureres beboer. Kontakt heller styret om du 

har behov for utkobling av en brannmelder. 

 Jobber med å få fjernet søppelkonteinere og rot 

fra garasjeplan 1. 

 Styret følger opp sak om rømningsveier for 

rullestolbrukere/bevegelseshemmede ved brann 

og om bygget har god nok livsløpstandard. 

Økonomi: 02 økonomi og service avtaler 

 Vi er innenfor budsjett for 2017 og budsjett for 

2018 er laget, presenteres på årsmøtet. 

 Nytt låssystem med kodebrikke på utvendige 

dører skal snart installeres, egen info kommer. 

 Hente inn servicetilbud på dører/låssystem. 

 Samarbeid med Kronviken Sameie om fordeling 

av diverse kostnader som f.eks vårt felles bossug. 

Det blir fremdeles kastet pizzaesker i papirsuget, 

noe som koster sameiet mye penger. Viktig at 

også leietakere får klar beskjed om å bruke 

pappkontainer på gateplan til dette (eller BIR-bil 

hver lørdag). 

Bygg: 03 Saker ifbm bygg teknisk 

 Dør calling for bygg A/B ved inngang mot Piren 

2/3 er bestilt og leveres over nyttår. 

 Jobber fortsatt med å fullføre de siste punktene 

på reklamasjonslisten mot Bob før vi overtar 

bygget og fellesarealer. 

Nærmiljø: 04 dugnad og sosiale tiltak 

 Vi planlegger a ha et uformelt beboermøte 

Mandag 22.januar kl 18.00 i foajeen ved 

hovedinngangen. Her kan beboere stille spørsmål 

til styret og diskutere saker de ønsker å ta opp på 

årsmøtet. Komme med styrekandidater etc. 

 

Drift: 05 vaktmester tjenester, grøntanlegg, 

vask og tilsyn 

 Vaktmesteren skal sørge for brøyting og strøing, 

kontakt vaktmester Ole F Olsen på tlf: 90263965 

eller mail: ole.olsen@bob.no dersom brøyting og 

strøing er mangelfull. 

Diverse saker: 06 diverse 

 Info fra styret finnes på web siden vikenamfi.no 

og facebook gruppen Viken Amfi. 

 Styret har hatt et møte med styret i Kronviken. 

 Styret har behandlet sak om utleievirksomhet. 

Dagens lovgivning rundt hva som er 

næringsvirksomhet ifm utleie er upresis og det er 

nedsatt en gruppe blant styrene i 

Damsgårdsveien som blant annet vil ha dialog 

med kommunen om dette for å bidra til at man 

kan få en presisering av lovgivning. Viken Amfi 

er representert i den gruppen. Styret har innledet 

en konstruktiv dialog med Damsgård Apartments 

med formål å minimere ulemper for beboere 

samtidig som Damsgård Apartments vil bidra 

med sin kompetanse inn mot andre som driver 

utleie i sameiet (AirBNB etc.). 

mailto:ole.olsen@bob.no

