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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 har 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. 

 Åpningstiden på ytterdørene vil bli justert ned 

for å hindre at uvedkommende kommer inn. 

Husk å alltid vente til dørene er lukket!!  

Nærmiljø og Drift: 

 Vaktmester er Christian Lygren,  

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

 Vurderer å fjerne kunstgress utenfor inngang til 

C-bygg da det er mye hunder som bruker plenen 

som toalett. Forsøker med skilt først. 

 Installert strøm og lufkompressor i sykkelbod. 

 Det blir tenning av julelys og juletre på 

Fløttmannsplassen søndag 02.des kl 16.00 

Bygg:  

 Styret har reklamert og jobber kontinuerlig med 

utbedring av dør og låssystemet. Har inngått 

serviceavtale med Låssenteret AS. 

 Det nye brikkesystemet er nå endelig installert. 

Hvis du mister en nøkkelbrikke 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 ev 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. 

 Reklamasjonslisten mot BOB blir mindre, men 

fortsatt gjenstår noen småting, dette følges opp. 

 Forbedring av driftssikkerhet i teknisk rom pågår 

 Vindusvask av alle vinduer som ikke kan snues 

eller nåes fra terrasser vil bli utført før jul. 

 Etter oppfordring fra beboere har styret 

undersøkt muligheten for å bygge takterasse på 

toppen av B-bygget, dette viste seg dessverre 

ikke å være mulig pga byggtekniske årsaker. 

Økonomi:  
 Vi er innenfor budsjett så langt for 2018. 

Diverse saker:  

 En lovendring angående utleie forventes vedtatt i 

stortinget i løpet av høsten. 

 Det blir et uformelt beboermøte 28.01.19 kl 

18.00-1900 nede i foajeen 1.eatsje D-bygg. 


