
INFO FRA STYRET VIKEN AMFI SAMEIE  
OPPSUMMERING FRA STYREMØTE 14.OKTOBER 2019 

                                               Neste styremøte blir 25.11.2019
       Saker sendes: vikenamfisameie@gmail.com
                                                Web side: www.vikenamfi.no 

  
  

HMS:  

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

Oppfordrer alle beboere om å ringe Securitas om 

alle unormale forhold utenfor og inne i bygget. 

 Hjertestarteren skal registreres i nasjonalt 

register og vi inngår avtale for vedlikehold. 

 Brannøvelse og årskontroll ble avholdt 15.10.19. 

Mangler som ble oppdaget følges opp av styret. 

 Styret minner om at korridorer og fellesarealer 

må holdes fri for gjenstander som kan være til 

hinder ved nødsituasjoner (f.eks om natten hvis 

lyset har gått), samt rengjøring (ref. skjeggkre). 

 Utkjørsel fra garasjen har fått speil på hver side, 

det vil også komme varsellampe med blinkende 

lys og det skal settes blomsterpotter på utsiden, 

slik at gående og syklende må bremse ned. 

 Jobber med kameraovervåkning i garasjeplan 2. 

 Jobber med å teste ut døråpnere med større 

hastighet på åpne og lukketid. 

 Husk å alltid vente til ytterdørene er lukket!! 

Nærmiljø og Drift: 

 Daniel Larsen er nå tilbake som vaktmester. 

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

 Ansvarlig for brøyting og strøing, Frode Nilsson.  

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

 Reklamasjonssaker for egen leilighet skal ikke til 

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

 Amfitrappen har blitt vasket av vaktmesteren. 

 Bosskonteinerene har blitt flyttet. Vårt forslag 

var å flytte de til plassen rett over for Rema 

1000, der trappen kommer ned fra busstoppet 

ved siden av Kronviken, noe Bir var positive til. 

De ble i stedet flyttet til Damsgårdsveien 59. 

 Blomstene i foajeen og 3.etasje D-bygg som er 

visnet og stygge blir byttet ut med plastblomster. 

 Navneskiltene på postkassene skal oppdateres 

slik at alle skiltene får samme design. Jonny Eide 

kontaktes for endringer av navn på postkasser. 

Økonomi:  
 Vi er innenfor budsjett så langt for 2019. 

Bygg:  

 Skjeggkre: Vi har god kontroll på utviklingen 

i hele bygget og monitorerer fortløpende. Fellene 

med lokkemiddel som ble satt ut viser størst 

fangst av skjeggkre i C-bygget. Vi setter derfor i 

gang med behandling i fellesarealene i C-bygget. 

Da får vi også en god indikasjon på hvor effektiv 

behandlingen er før vi eventuelt behandler resten 

av bygget med samme metode. Beboere sørger 

selv for behandling i sin leilighet og kan benytte 

tilbudet fra Pelias som det ble informert om i 

eget skriv i Juni. Med riktige metoder er det gode 

muligheter for å bli kvitt skjeggkre nå i en tidlig 

fase. Beboere som allerede har utført behandling 

har god erfaring med at skjeggkre blir helt borte. 

Godt renhold er det viktigste for å forebygge 

skjeggkre. 

 Hvis nøkkelbrikker mistes er det viktig at det 

raskest mulig meldes fra til nøkkelansvarlig slik 

at nøkkelbrikken slettes og dermed blir 

ubrukelig. Erstatning av brikker koster kr 800,- 

 Det jobbes med de siste reklamasjonssakene. 

 Fasadevask planlegges til våren neste år.  

 Minner om at alle utvendige endringer av 

seksjonene slik som balkonger, ytterdører osv. er 

søknadspliktige til styret. 

Diverse saker:  

 Minner om at papp ikke må i bossuget for papir, 

men i pappkontainer (nå i Damsgårdsveien 59). 

 Oppfordrer alle beboere som har facebook å 

melde seg inn i facebook gruppen Viken Amfi. 

Der legges det ut mye nyttig informasjon.  

 Viktig info sendes ut på mail, nye beboere må 

derfor huske å registrere mailadressen sin til 

styret. 
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