
INFO FRA STYRET VIKEN AMFI SAMEIE  
OPPSUMERING FRA STYREMØTE 5.MARS 2019 

Husk årsmøtet 4.April kl 18.00 på BI Marineholmen          Neste styremøte blir etter årsmøtet.                                   
  Valgkomitee: Gunnar Torsnes og Rune Sedal          Saker sendes: vikenamfisameie@gmail.com
                                                 Web side: www.vikenamfi.no 
  
  

HMS:  

• Brannalarmsystemet har etter krav fra styret blitt 

grundig kontrollert av leverandørene for å 

bekrefte at alle funksjoner fungerer som tiltenkt. 

• 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. 

• Ser på alternativer for sikring av utkjørsel fra 

garasje med speil eller hindring på fortau. 

• Jobber med å forbedre brøyting og strøing.  

• Sjekker også opp fremtidig skilting i gaten og 

mulighet for fartshumper ved ny lekeplass. 

• Det jobbes med justering av inngangsdøren i C-

bygg som smeller og få lås med nøkkelbrikke på 

dørene inn til bodene i 2+ og på takterassen. 

• På ytterdørene jobber Låssenteret AS med å øke 

farten på åpning og lukking og tiden døren står i 

ro åpen, da reduseres den totale tiden dørene er 

ulåst. 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 ytterdørene er lukket!! 

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

Nærmiljø og Drift: 

• Vaktmester er Christian Lygren,  

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

• Ansvarlig for brøyting og strøing, Frode Nilsson.  

Tlf: 48992481, E-post: frode.nilsson@bob.no 

• Styret ser på alternativ til nytt dekk til erstatning 

for kunstgresset ute på plan 3. 

• Beplantningen i bedene langs kaien jobbes med. 

• Bosskonteinerene vil foreløpig ikke bli fjernet. 

Det er snakk om en fremtidig utbygging av 

bossugnettet i gaten siden kapasiteten er sprengt. 

Det vil da også jobbes for å få bossug for plast. 

• Vi vil utfører oftere vask av vinduene ved alle 

inngangspartiene. 

Bygg:  

• Skjeggkre: Det har blitt observert skjeggkre i 

Viken Amfi Sameie. Styret ønsker å forebygge 

og begrense spredningen av skjeggkre og ber 

derfor alle beboere om å være ekstra på vakt og 

melde fra til styret snarest om det oppdages 

skjeggkre enten i leilighet, boder eller i 

fellesarealer. Skjeggkre er blitt mer og mer 

vanlig  i nyere bygninger og de ligner sølvkre, 

men er noe større, mer hårete og har lengre 

haletråder. Skjeggkre er ikke farlig men kan 

virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i 

boliger. Det finnes i dag gode metoder for å 

bekjempe dette, så selv om det er vanskelig så er 

de ikke umulig å bli kvitt dersom riktig metode 

benyttes. Så langt har vi registrert observasjon i 3 

leiligheter, i fellesareal i C-bygg og i boder i 2+. 

Styret sjekker med vårt forsikringsselskap 

Frende om hva de dekker av bekjempelse. I 

mellomtiden vil vi umiddelbart gå til innkjøp av 

limfeller til fellesarealene. Vi oppfordrer beboere 

til å sjekke hva egen innboforsikring dekker. 

Styret har laget et eget mer detaljert infoskriv om 

skjeggkre som sendes ut og henges opp. 

• 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,- 

Økonomi:  
• Vi er innenfor budsjett for 2018 og 2019. 

Diverse saker:  

• Årsmøtet blir Torsdag 4.april kl 18.00 på BI 

Marineholmen. Innkomne saker til årsmøtet er 

behandlet av styret og kommer på innkallingen. 

• Reklamasjonsaker for egen leilighet skal ikke til 

styret men til utbygger: viken.amfi@bob.no 
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