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            Husk årsmøtet 13. mars.        Neste styremøte blir 12.04.2018.  
                         Saker sendes til: vikenamfisameie@gmail.com 
  

HMS: 01 Saker ifbm HMS 

 Styret vil være behjelpelig med å legge til rette 

for de med spesielle behov og vil se på 

mulighetene for bedre merking av gangveier 

mellom byggene med tanke på 

svaksynte/universell utforming.  

 Styret har vedtatt å forby nøkkelbokser i 

blomsterbed og fellesarealer, de som ikke er 

fjernet ved utgangen av februar vil bli klippet. 

Styret vil framover vurdere situasjonen 

fortløpende, med tanke på hvorvidt det blir 

behov for å lage til en felles ordning.  

 Ved behov for strøing i helger må vaktmester 

kontaktes og rykker ut mot ekstra kostnad. Vi har 

sette ut en kost og en kasse med salt ved hver 

inngangsdør på plan tre. Da kan vi spare litt 

penger ved å selv koste og strø om det er behov. 

Økonomi: 02 økonomi og service avtaler 

 Vi er innenfor budsjett for 2017 og budsjett for 

2018 er laget, presenteres på årsmøtet. 

 Innhenter priser på forsikring av bygget for å 

sikre at vi har konkurransedyktige betingelser. 

 Hente inn servicetilbud på dører/låssystem. 

 Serviceavtale på garasjeport er inngått. 

Bygg: 03 Saker ifbm bygg teknisk 

 Nytt låssystem med kodebrikke på utvendige 

dører kommer i løpet av februar/mars, det vil 

også bli mulighet for fjernkontroll for de som 

ønsker. Info kommer. 

 Jobber fortsatt med å fullføre de siste punktene 

på reklamasjonslisten mot Bob før vi overtar. 

 Styre har fått mange henvendelser i forbindelse 

med støy fra tak aggregat for ventilasjon og har 

kontaktet Bob. Utbyggeren ønsker nå å se på 

dette. Send navn og leilighets nr til 

vikenamfisameie@gmail.com dersom du er 

plaget av for mye støy fra ventilasjonen. 

Betonmast sin underentreprenør VVT AS, vil da 

kontakte hver av beboerne for å avtale befaring. 

Nærmiljø og Drift: 

 Vi har fått ny vaktmester: Daniel M. Larsen,  

Tlf: 92256106, E-post: daniel.larsen@bob.no 

 Grøntarealene vil bli vedlikeholdt av 

vaktmester/gartner rundt påsketider. 

 Vi planlegger å ommøblere og bygge noen flere 

blomsterkasser på takterrassen, det blir en 

dugnad ca midten av mars, mer info kommer. 

Diverse saker: 06 diverse 

 Oppfordrer alle å ha navneskilt på leilighetene. 

Form på skilt er opp til beboer og et forslag er 

lagt ut som link på facebook. 

 Ny styre epost adresse som brukes fremover: 

vikenamfisameie@gmail.com 

 Vedtatt å fjerne plastcontainer pga mye rot og 

griseri. Plast kan leveres gratis til BIR bil uti 

gaten hver Lørdag kl 10-12.  

 Styret har hatt grundig behandling vedrørende 

sak om utleie- og næringsvirksomhet. Styret har 

vært i dialog med advokat, jurist i Bob, samt hatt 

møte med styrene i de andre sameiene. Det 

mangler i dag presisering av lovgivning som 

klargjør begrepet næringsvirksomhet 

(hotellvirksomhet) og det foreligger heller ikke 

noen avklaring i rettspraksis. Vi kan ikke som 

sameie nekte eiere av leilighet å leie ut og 

eventuell rettslig aksjon for å etablere 

rettspraksis vil sannsynligvis innebære store 

utgifter for seksjonseierne. Vedtektsendring i 

denne forbindelse krever 100% enighet fra alle 

seksjonseiere, noe som gjør det urealistisk å få 

til. Styret har innledet en konstruktiv dialog med 

Damsgård Apartments med formål å minimere 

ulemper for beboere. Utleie via Airbnb har vi 

ingen oversikt over og per i dag ingen lov som 

forbyr dette. 


