
Referat fra beboermøte i Sameiet Bergheim Amfi 15. april 2008.  
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  Etter årsmøtet 15.4.2008 kl. 20.15 – 21.00 
Til stede: 69 beboere inkl. Styret 
Møteleder: Trond Heimdal 
Referent: Eva Kinn 
 
 
Styret hadde ingen saker til beboermøtet. 
 
Følgende saker ble tatt opp fra salen: 
 

Jan Pedersen hadde 3 spørsmål/saker til styret:  
• Beboermøtet 2007 vedtok 2 beboermøter i året. Bare ett var avholdt. Styret lovte å 

skjerpe seg og å innkalle til beboermøte nr. 2 i løpet av høsten. 
• Skader på vegg i garasjen mot nedkjøringen. Styreleder påpekte at dette ikke var 

noen reklamasjonssak. Veidekke AS er engasjert for å legge på utvendig 
isolasjonsplater langs veggen Dette vil stoppe problemet. Men det må sikkert 
behandles og males opp for å få fjernet mugg/fukten som er kommet på. 

• Enkelte beboere kan ha problemer med å komme seg til Årsmøte på Strinda. Foreslo 
at det ble ordnet med tilbud om skyss til møtet. Dette ble vedtatt med akklamasjon. 

  
• Olav Svee etterlyste container for glass- og metallavfall på Bergheim, gjerne felles 

med Bergheim Terrasse. Styret ble oppfordret til å gå videre med saken. 
 

• Svein Hugo Andersen påpekte problemer med Digital TV når det gjelder skifte av 
kanal, med knitring og stillbilder. Flere av beboerne bekreftet problemet, mente det 
skyldes dårlig kvalitet på dekoderne og at disse bør skiftes. Styreleder hadde allerede 
vært i kontakt med Canal Digital om saken og redegjorde for ulike løsningsforslag. 
Vedtak: Styret ber Canal Digital om at alle dekoderne blir skiftet ut med nye PVR 
dekodere (dvs. med innebygd harddisk som gjør det mulig å ta opp programmer, men 
uten HD-tilpassning). Dette skjer uten kostnader for beboerne og uten økning i 
månedsprisen, men beboerne mottar ny dekoder i posten, må selv installere den og 
returnere den gamle. Styret vil organisere hjelp til byttet for de som ønsker det. Det 
kommer nye HD-tilpassede dekodere på markedet i mai, men disse må beboerne 
bestille selv og betale ekstra for. 
 

• Øien tok opp problemet med heisen som henger seg opp. Det ble antydet dårlig 
renhold og oppsamling av grus/steiner eller elektronisk overbelastning som begge 
fører til at lukkingsmekanismen for heisdørene svikter. Styreleder redegjorde for ulike 
heisproblemer, at problemene er størst ved flytting og at styret er jevnlig i kontakt 
med heisleverandøren om problemet. 

  
• Gerd Glasø uttrykte manges bekymring i forhold til bergveggen på Bergheim, på 

bakgrunn av rasulykken i Ålesund. Styreleder viste til korrespondanse med Per 
Gjertsen som hadde henvendt seg til styret med tilsvarende bekymringsmelding, og 
redegjorde for den kontakten han har hatt med utbygger like etter ulykken vedrørende 
deres geologiske rapporter. Han viste også til kontakt med Bergheim Terrasse som 
fikk spørsmål fra pressen om forholdene på Bergheim, og trakk samme konklusjon 
som Bergheim Terrasse, at det ikke er grunn til bekymring for utgliding her. Flere av 
beboerne engasjerte seg i debatten om bergveggen. Vedtak: Saken tas opp på 
beboermøtet til høsten og Veidekke inviteres til møtet for å redegjøre for forholdene 
sammen med den geologen som har ansvaret for deres rapport. 

 
Snu arket 

 



• Renhold. På spørsmålet om bodgangene blir rengjort, var svaret nei. Det ble  påpekt  
behovet for rensing av gulvteppet i gangen utenfor søppelrommet. Flere mente at 
teppet burde fjernes og erstattes med flis. Styret ble oppfordret til å vurdere saken. 

 
 
 

Beboermøtet ble avsluttet kl. 21:00. 
 
 
 
 
 
__________________________    ___________________________ 

Trond Heimdal (møteleder)     Eva Kinn (referent) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


