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S I S T E  S T Y R E M Ø T E  V A R  0 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  H E R  E R  E T  S A M M E N D R A G  A V  H V A  V I  J O B B E R  M E D  

        Neste styremøte blir 13.12.2017.  
         Saker kan sendes til: fclaure@gmail.com 

  

HMS: 01 Saker ifbm HMS 

 Trappehullet på kaien foran Viken Amfi er er nå 

støpt igjen, styret følger opp at kaien ferdigstilles 

med kant mot sjø slik som resten av kaiene. 

 Merking til bygg og leilighetsdører er nå bestilt 

av Bob. Byggene skal utvendig merkes med 

A,B,C,D og adresseskilt ved alle inngangene. 

Leilighetsdørene merkes med arkitekt nr på 

leiligheten, slik som bodene. 

Vi oppfordrer også alle til selv å henge opp 

navneskilt på leilighetene sine. 

Navnelistene ved ringeklokkene skal også 

oppdateres og gjøres mer lettleste. 

 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 vi fått bekreftet fra 

ingeniørfirma at er riktig slik det er nå. Som vi 

fant ut på brannøvelsen er bygget delt i to soner, 

bygg D som en sone og bygg A,B,C som en 

sone. F.eks når alarmen løses ut i en leilighet i 

bygg D, går alarmen i hele D bygget og kun i 

fellesarealene i bygg A,B,C. Og motsatt. 

 Jobber med å få fjernet søppelkonteinere og rot 

fra garasjeplan 1. 

 Sjekker ut rømningsveier for 

rullestolbrukere/bevegelseshemmede ved brann. 

 Styret har laget en infomappe med alle praktiske 

opplysninger. Spesielt alle som leier ut 

oppfordres til å ha dette lett tilgengelig. 

 Det er nå installert kameraovervåkning med 

opptaksfunksjon i garasjeplan 1. 

Økonomi: 02 økonomi og service avtaler 

 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. 

Planlegger et møte sammen med styret der. 

Bygg: 03 Saker ifbm bygg teknisk 

 Reklamasjon mot BOB om at dør calling og 

adresseskilt skal installeres på gateplan for bygg 

A/B ved inngang mot Piren 2/3. 

 Jobber med å fullføre de siste punktene på 

reklamasjonslisten mot Bob før vi overtar bygget 

og fellesarealer. 

Nærmiljø: 04 dugnad og sosiale tiltak 

 På felles takterrasse har vi laget en skisse for å 

gjøre det triveligere. Vi vil ommøblere litt på 

eksisterende møbler og bygge noen flere 

blomsterkasser. Dette gjøres på dugnad til våren 

av de søm ønsker å delta. 

 Plass for engangsgriller i fellesareal på plan 3 vil 

også bli bygget på dugnad til våren. 

 Vi planlegger a ha et uformelt beboermøte i 

forkant av neste årsmøte. Da kan beboere stille 

spørsmål til styret og ta opp saker før årsmøtet. 

 

Drift: 05 vaktmester tjenester, grøntanlegg, 

vask og tilsyn 

 Grøntanleggene vil bli vedlikeholdt og klargjort 

for vinteren og det blir tatt en skikkelig 

oppgradering til våren.  

 Spyling av amfitrappen skal ferdigstilles og vi 

har laget en plan for regelmessig spyling. 

 Vaktmesteren skal sørge for at vinduer og dører 

ved inngangspartiet vaskes. Vi har fortsatt 

Reklamasjon mot Bob om å få utført full 

fasadevask før vi overtar bygget. 

 

Diverse saker: 06 diverse 

 Web siden vikenamfi.no er nå tatt i bruk. Siden 

oppdateres jevnlig og inneholder statisk info om 

sameiet. Redaktør er Anne Marie Brusdal. 


