
Referat fra beboermøte i Sameiet Bergheim Amfi 18. april 2007.  
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  Etter årsmøtet 18.04.2007 kl. 21.10 – 21.50 
Til stede: 75 beboere inkl. Styret 
Møteleder: Trond Heimdal 
Referent: Rita Østerlie Mørch 
 
Styreleder hadde 2 saker han presenterte før beboerne slapp til.  

1. Brøytingen.  Styret har innhentet anbud fra 3 aktuelle leverandører: 
- Bygg og Landskapspleie 

Brøyting  16.000 eks. moms. 
Strøing   17.000 eks. moms. 

- TOBB Service 
Brøyting/strøing 20.000 inkl. moms. 

- Øya Vaktmesterservice (nåværende leverandør) 
Strøing/brøyting 17.000 eks. moms 
+ sand 

  Styret jobber videre med saken og inngår avtale i nærmeste fremtid. 
 

2. Søppelrommet. Det er kommet forslag om video-overvåking av 
søppelrommet pga. at det dumpes utrolig mye ikke-restavfall i søppeldunkene. 
Dette blir plukket ut og må kjøres bort separat.  
Vedtak: Video-overvåking ble nedstemt. Rundskriv med påminnelser om 
alminnelig skikk og bruk. Container på uteplassen 2 ganger årlig. 

 
Følgende saker ble tatt opp fra salen: 
 

• Flere beboere er plaget av lukt fra sluk på bad. Noen hadde anført dette ved 1 års-
befaringen uten utbedring fra Veidekke. Vedtak: Styret skal sende ut et spørreskjema 
til alle beboerne for å kartlegge problemet og evt. vurdere tiltak mot Veidekke (NTE 
Rør var leverandøren i bygget) innen 5års-fristen. 

• Enkelte er ikke tilfreds med ventilasjonsanlegget 
- sterk røyklukt og/eller matlukt 
- undertrykk i leiligheten vanskeliggjør åpning av dører (Øien/leil. 61) 

Veidekke er i noen tilfeller kontaktet, men har ikke gjort noe. Det ble opplyst at 2 stk. 
forlengere er satt på taket i lavblokk, men ikke på høyblokk.  
Vedtak: Det skal foretas en generell gjennomgang av ventilasjonssystemet. 
Forlengere må installeres også på høyblokk. 

• Utbyggingen i området ble diskutert, spesielt felt B4 som ligger inntil den felles parken 
foran Bergheim Terrasse. Det er satt meget strenge krav til takhøyden som ikke blir 
høyere enn Startbo-blokkene + ventilasjonssystemer. Styret har vært i tett kontakt 
med de andre sameiene i sakens anledning, men fikk kritikk for ikke å informere våre 
beboere. Styret viste til opphengte møtereferater (siste fra 24.01.07 Sak 004/07). Det 
er selvfølgelig også fritt frem for alle interesserte å innhente opplysninger hos 
Trondheim kommune, Trondheim byteknikk. Styret har nettopp mottatt svar på vår 
henvendelse til Trondheim kommune, Byplankontoret som bl.a. svarer at det vil bli 
lysregulering nederst i bakken for innkjøring på Jonsvannsveien.   

• På spørsmål om det vil bli bussholdeplass i nye Jonsvannsveien nedenfor oss er 
svaret at det foreløpig ikke er tatt skritt til endring av busstraséer.  

• Forslag fra Elisabeth Sellgren om formiddagstreff for eldre på huset. Kanskje 
Bergheim Terrasse kan forespørres om leie av lokaler. Hva med å nedsette en 
komité? 

• Vedtak: Det skal være 2 beboermøter pr. år. 



• Forslag fra Olaug Gjertsen om forkjørsrett i Bergheimsveien. 
• Forslag fra Leif Singstad om å benytte den ekspertise som finnes på huset ved å 

nedsette komiteer ved behov for assistanse til Styret. Det er – og kommer til å bli – 
mange saker fremover i et så stort hus som trenger godt vedlikehold for å ivareta 
våre verdier (vi kan vise til Lyskomiteen og Utsmykningskomiteen). Appellen gikk på 
at alle må tilby sine ytelser til fellesskapet! 
Til slutt ga Singstad en uforbeholden ros til Trond Heimdal som er en supermann av 
en leder for Sameiet Bergheim Amfi – med stor tilslutning fra salen! 

 
 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Trond Heimdal (møteleder)    Rita Østerlie Mørch (referent) 
 
 
 


