
Referat fra beboermøte i Sameiet Bergheim Amfi 5. april 2006.  
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  Etter årsmøtet 05.04.2006 kl. 20.50 – 21.45 
Til stede: 51 beboere inkl. Styret 
Referent: Rita Østerlie Mørch 
 
Styrets leder orienterte om at rotteplagen nå skal håndteres ved kontraktsinngåelse for 3 år 
med BOSS. Vi må ta konsekvensen av nærkontakten med skogområdet bak oss. 
I tillegg tok han igjen opp dårlig hundehold og anmodet alle om å vise hensyn og å rydde 
etter egen hund. 
 
Følgende saker ble tatt opp fra salen: 

• Forslag til Styret om å lage en samlemappe med rundskrivene etter hvert som de 
utkommer for å dele ut til nyinnflyttede for å sikre at alle fortløpende har informasjon 
om det som blir tatt opp på huset. 

• Brannsentralen i 1. etg. er visstnok fortsatt ikke til å stole på. NTE elektro holder på, 
har utbedret – men nå viser sentralen feil igjen. 

• Det stjålne brannslukningsapparatet i garasjen ble ikke erstattet før etter 9 mnd. – 
Styret beklager. 

• Døren til bod nr. 7 i garasjen ble skadet etter innbruddsforsøk. Vi har styrevedtak på 
at døren skal skiftes, men styret beklager at det ennå ikke er gjort. 

• Ved brann skal alarmen ikke slåes av av andre enn brannvesenets folk. 
• Det er mye feilsortert post i kassene våre og flere beboere har tatt kontakt med 

Posten om dette uten bedring. Styret anmodes om å skrive en klage til Posten på 
vegne av beboerne i Bergheim Amfi. 

• Sykkelparkeringen – forslag om å sette opp et skråtak på vegg mot Bergheim 
Terrasse med sykkelstativ under for å avlaste søppelrommet i sommerhalvåret hvor 
mange sykler nå blir tatt ned av krokene i garasjen og tatt i bruk. 

• Noen lurer på om det er endring i reguleringsplanen for Nedre Bergheim. Har noen 
påvirkningsmulighet i det politiske systemet – kommunen eier tomta nedfor F6. ”Alle” 
mener den bør omreguleres til parkering som er stor mangelvare i strøket. 

• Forslag om oppmerking til MC-plasser for utleie i kjeller. 
• Parkeringsplassen ute må merkes opp til sommeren. 
• Filterskifte til våren for alle. Ingen må slå av vifta annet enn når filterskifte foregår selv 

om enkelte forfekter at dette er feil. Noen leiligheter får matlukt inn fra andre – kan det 
være en feilkobling noe sted?  
Les instruksjonen som følger leiligheten ang. stell av filter som bør rengjøres flere 
ganger i året. Styret ble anmodet om innkjøp av ekstra filter til dem som vil skifte 
oftere enn 2. hvert år. Wangberg har sporet opp billigere pris på filter – Heimdal får 
kontakten av ham for vurdering ved bestilling i vår. 

 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Trond Heimdal – møteleder   Rita Østerlie Mørch - referent 


