
Referat fra beboermøte i Sameiet Bergheim Amfi 21. april 2009.  
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  Etter årsmøtet 21.04.2009 kl. 20.15 – 21.00 
Til stede: 69 beboere inkl. Styret 
Møteleder: Trond Heimdal 
Referent: Eva Kinn 
 
 
Styreleder innledet med en hyllest og takk til Terje Hareide for hans uvurderlige frivillige 
arbeid gjennom mange år med belysningen i fellesarealene på Bergheim Amfi.  
Terje Hareide flytter fra bygget i mai.  
 
Styret hadde ellers ingen saker til beboermøtet. 
 
Følgende saker ble tatt opp fra salen: 
 

• Ole Antonsen inviterte til diskusjon omkring muligheten for innglassing av veranda på 
Bergheim Amfi. Mange innlegg fra beboerne viste at meningene var delte, og etter 
redegjørelse fra styret og andre om undersøkelser vedrørende kostnader for 
innledende arbeid i forhold til arkitekt og bygningstekniske etater, ble saken lagt på is.  

• Ny vannslange ønskes i 6.etg 
Ny vannslange er innkjøpt og oppmontert. Saken utført. 

• Det ble påpekt problem med ringesystemet til leilighetene fra inngangsdøra til bygget.  
Hovedenheten ved inngangsdøren er byttet ut. Saken utført. 

• Døra til gangbrua i lavblokka er for lav. Dette fører til stor slitasje på låsemekanismen 
og døra blir stående åpen på vinterstid. Styret undersøker hva som bør gjøres. 
Det er opprettet en egen sak på dette. Sak 15/2009. 

• Det ble påpekt problemer med snø på gangbrua og svalegangene. Tidligere var 
brøyting av disse med i brøyteavtaler. Styret utreder og følger opp saken. 
Settes i sammenheng med pkt ovenfor. Blir fulgt opp i samme saksnr. Sak 15/2009 

• Etter forespørsel fra salen opplyste styreleder at den nye Hjemmesida til Bergheim 
Amfi nettopp er lagt ut på nettet, nærmere bestemt kl. 1600 i dag (21.04). Sida er ikke 
fullstendig, men design og struktur er lagt. Nødvendige justeringer og etterarbeid vil 
bli fulgt opp av styret. 

• Det har vært endring i buss/navettetilbudet for Bergheim. Navetten går nå til Lade, 
men brukere av bussen ønsker at den skal gå til St. Olav Hospital, som tidligere. 
Styret tar opp saken med Team Trafikk. 
Ruten slik den er nå, blir slik frem til ca 15/6. F.o.m. sommerrutene går denne ruten 
helt til sentrum, via Lade. Dette skulle bli en permanent løsning, i følge Team Trafikk. 

• Container for glass ble etterlyst. Saken ble fremmet på fjorårets beboermøte. Styret 
har behandlet saken og viste til Styrereferat som forklarer at vi står på venteliste. Det 
ble videre ytret ønske om at vi burde få lik design på de ulike avfallscontainerne. 
Styret følger opp dette. 
Like containere er bestilt. 

• På spørsmål om nedkjøringen til garasjen, viste styret til styrereferat.  
Saken er behandlet og ny asfaltering vil bli foretatt. 

• Det ble klaget på parkering på hellene foran lavblokka. Bør følges opp, eventuelt med 
et forbudsskilt mot parkering. 
Det er opprettet egen sak på dette. Sak 16/2009 

• Dører i enden av høyblokk står ofte åpen.  
Styret har planlagt befaring av alle dører. 
 
 



• Mus er observert i kjelleren. Styret sørger for at det settes opp feller. Ellers er 
rotteplagen redusert og det er ikke meldt om rotter de siste årene. 
2 nye bokser med gift, lik de som strå utplassert fra før, er satt opp i p-kjelleren. 
Følges opp via eksisterende serviceavtale med Boss AS. Saken utført. 

• Det ble stilt spørsmål om status for annonserte byggeprosjekter på Bergheim. Det har 
ikke kommet nye byggemeldinger og det er tydelig at markedet hemmer 
utbygningsplaner. 
Ingen aksjon på dette punktet 

• Diverse småsaker og ”gjengangere”  
- Bedre rengjøring av baktrappa, ny grundig rensing av teppene i gangene, vasking 

av bord og sofa i foajéen. 
Forholdet er tatt opp med Rent Miljø. Følges opp internt hos dem. Vask i 
trappeoppgangene er med i vår avtale. 
Tepperensing er bestilt. 
Styreleder har hatt befaring og gjennomgang med Rent Miljø, 4/5. 

- Ønske om felles vindusvask på utilgjengelige vinduer. 
Ikke gjennomførbart. 

- Batteri i klokke i en av etasjene må byttes. Batteri blir byttet. 
- En blomsterdekorasjon er forsvunnet. Ny innkjøpt. 
- Klage på matlukt og røyklukt – har vært tatt opp før, vurdering er foretatt, men 

problemet er vanskelig å gjøre noe med. 
Gammel sak som er avsluttet fra Styret sin side. Blir ikke fulgt opp. 

 
Beboermøtet ble avsluttet ca. kl. 2100. 
 
 
 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
Trond Heimdal (møteleder)    Eva Kinn (referent) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


