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HMS:  

 Nødvendige utbedringer etter årskontroll på 

brannalarmsystemet følges opp av styret. 

 Minner om at ved utløst brannalarm går det 

automatisk varsling til brannvesenet etter 4 

minutter. Husk derfor å ringe brannvesenet og 

bekrefte at det er falsk alarm før det har gått 4 

minutter dersom du har utløst falsk alarm f.eks 

ved matlaging. Det vil være et rødt lys på den 

varsleren som har utløst alarmen. 

 Brannen i garasjen i sommer etterforskes fortsatt 

av politiet, vi venter på tilbakemelding. 

 Lys med bevegelsessensorer er installert i 

amfitrappen og ved bosskonteinerne.  

 I samarbeid med BOB, Q-park og Rema er 

åpningstidene på garasjeporten justert. Den 

stenger nå kl 23.05 alle dager og åpner 06.30 i 

ukedager og 08.00 i helgene. 

 Securitas tar nå en ekstra runde og sjekker i 

garasjen også etter at porten er stengt. 

 Jobber med å få på plass større skilt som viser at 

det er videoovervåkning i og rundt garasjen. 

 Løse fasadeplater følges opp av styret. Vi gjør 

det vi kan for å forhindre at flere plater skal falle 

ned i sterk vind og i verste fall skade noen. 

 Har hatt et tilfelle med innbrudd i bodene i 2+ 

som er anmeldt. Jobbes med lås på dørene til 2+. 

 Det har ved flere anledninger den siste tiden blitt 

observert uvedkommende (narkomane) inne i D-

bygget. Viktig å vente til ytterdørene er lukket!!  

 Åpningstiden på ytterdørene vil bli justert ned 

for å hindre at uvedkommende kommer inn. Vi 

justerer farten på åpning og lukking og tiden 

døren står åpen slik at den totale tiden dørene er 

ulåst reduseres. Dørpumpene programmeres slik 

at dørene åpnes igjen om den møter motstand når 

de lukker, slik at det ikke blir ulempe for de med 

barnevogn, rullestol, krykker osv. 

 Husk å alltid vente til dørene er lukket!! 

 Nr til Securitas er: 55 28 28 00 (ingen kostnad) 

Økonomi:  
 Vi er innenfor budsjett for 2018. 

 Det ble på beboermøte stilt spørsmål om 

felleskostnadene for garasjen. Det ble enstemmig 

vedtatt på årsmøtet i 2018 at garasjesameiet 

skulle få reduksjon i sin andel felleskostnader til 

Viken Amfi Sameie siden garasjesameiet ikke 

benytter bossug, vindusvask osv. Dette vil gi en 

betydelig reduksjon i felleskostnadene for alle 

sameierne i garasjen, og noen få kr økning for 

sameierne i Viken Amfi sameie. Dette er et 

vedtak som krever 100% flertall. Og det jobbes 

fortsatt med å hente inn underskrifter fra alle 

som ikke var på årsmøtet slik at vi får 100%. 

 

Nærmiljø og Drift: 

 Vaktmester er Christian Lygren,  

Tlf: 99526842, E-post: christian.lygren@bob.no 

 Kunstgresset ute på plan 3 vil bli fjernet i løpet 

av våren. Styret ser på alternativ til nytt dekke. 

 Boss konteinerne ble tatt opp på beboermøte. 

Styret har ønsket disse fjernet, men det viser seg 

dessverre å være vanskelig. Kommunen og BOB 

har foreløpig ingen andre egnede steder for 

konteinerne, det blir heller ikke miljøstasjon 

borte ved 1912 slik det har blitt sagt. Så det er 

dårlig planlegging fra BOB.  

 Det er snakk om en fremtidig utbygging av 

bossugnettet i gaten siden kapasiteten er sprengt, 

dette vil også velforeningen engasjere seg i. Det 

vil da også jobbes for å få bossug for plast. 

 Bedene langs kaien ble også tatt opp på 

beboermøte. Vi vil se på muligheten for 

kraftigere og høyere planter, kombinert med 

runde steiner. 

 Vi vil utfører oftere vask av vinduene i 

inngangspartiene. 

 Undersøkt mulighet for takterrasse i B-bygg men 

det var av tekniske årsaker ikke mulig. 
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Bygg:  

 Sjeggkre: En beboer har varslet styret om at det 

er påvist sjeggkre i leiligheten, det ble også 

informert om på beboermøtet. Dette er noe styret 

tar alvorlig og vi ber alle leiligheter om å sjekke 

nøye og gi beskjed til styret dersom det oppdages 

sjeggkre i din leilighet. Sjeggkre er ikke farlige 

men vanskelig å bli kvitt og er blitt mer og mer 

vanlig i nye bygg. Det er meget sannsynlig at de 

finnes i flere leiligheter når de først er i en 

leilighet, de kan ha kommet inn via pappesker 

eller byggematerialer. Sjeggkre trives veldig 

godt i papp, så et forebyggende tiltak er å unngå 

å ha pappesker stående i leiligheten og pakke ut 

f.eks flatpakket møbler ute i gangen. Det finnes 

metoder med gift for å bli kvitt sjeggkre, noe 

som allerede er satt i gang hos beboer som er 

berørt av dette. Hvis det viser seg å være 

problem hos flere vil styret engasjere 

skadedyrfirma til å kartlegge og sprøyte gift for å 

prøve å bli kvitt dette. 

 Inngått serviceavtale med Låssenteret AS. Det 

jobbes kontinuerlig med utbedringer, justering av 

lukketidene og med å få lås med nøkkelbrikke på 

dørene inn til bodene i 2+ og på takterassen. 

 Hvis nøkkelbrikker mistes er det viktig at det 

raskest mulig meldes fra til nøkkelansvarlig slik 

at nøkkelbrikken blir slettes og dermed 

ubrukelig. Erstatning av brikker koster kr 800,- 

 For de som ønsker samme brikkesystem på 

leilighetsdørene og vil benytte samme brikke 

som ytterdørene, så kan dette bestilles av den 

enkelte fra Certego. Oppfordrer da å velge den 

løsningen der låssylinderen i leilighetsdøren 

beholdes og det installeres en brikkeleser i 

tillegg. Dette for egen sikkerhet slik at brann, 

politi, ambulanse osv fortsatt kan benytte 

universalnøkkelen til leilighetene. På ytterdørene 

fungerer fortsatt universalnøkkelen i låskassen 

direkte på døren. 

 Det jobbes mye med det siste punktene på 

reklamasjonslisten mot BOB. Det er tidkrevende 

men vi gir oss ikke før alt er utbedret. 

 Vindusvask av alle vinduer opp til 4 etasje fra 

bakkeplan og som ikke kan snues eller nåes fra 

terrasser, vil bli utført så snart været tillater det. 

 Det vil bli utført mer utsmykking i korridorene. 

 Fra beboermøte var det ønske om å ta opp igjen 

saken om tilkomst for bevegelseshemmede til 

garasjen på plan 2. Her har styret gjort det vi kan 

og undersøkt alle muligheter for å bygge om 

eksisterende heis, installere trappeheis eller lift, 

men dette viste seg å ikke være gjennomførbart. 

Løsningen for bevegelseshemmede er å ha 

garasjeplass i plan 1. BOB må kontaktes om det. 

 

Diverse saker:  

 Det ble avholdt et uformelt beboermøte i foajeen 

28.01.19 der styret var representert og beboerne 

kunne stille spørsmål. 

 Det ble på beboermøte stilt spørsmål om dette 

med 100% flertall i enkelte saker som skal 

stemmes over. Dette er noe som er nedfelt i 

eierseksjonsloven, og derfor ikke noe styret uten 

videre kan forandre i sine vedtekter. 

 Det ble på beboermøte etterlyst status om 

hotelldriften. Styret har sammen med styrene i de 

andre sameiene og velforeningen deltatt i flere 

møter med byråd Tryti og statsråd Mæland for å 

få til en lovendring som forbyr hotelldrift. Styret 

har på vegne av sameiet sendt inn høringssvar til 

stortinget på forslag til ny eierseksjonslov. Saken 

står nå hos en komite på stortinget som har gått 

gjennom alle høringssvar og skal legge frem 

forslag til stortinget om ny eierseksjonslov.  

 Det ble stilt noe spørsmål om reklamasjon på 

ventilasjon og hvitevarer i leilighetene. Alt som 

er inne i leilighetene må hver enkelt reklamere 

på selv til BOB. Bruk: www.viken.amfi@bob.no 
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