
 Referat fra beboermøte i Sameiet Bergheim Amfi 14. april 2010. 
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  etter årsmøtet 14. 04. 2010 kl. 19.30 – 20.30 
Tilstede: 56 beboere inkl. Styret 
Møteleder: Trond Heimdal 
Referent: Tove Tronvold 
 
Styret hadde ingen saker til beboermøtet. 
(Hjemmesiden ble tatt opp på Årsmøtet – www.bergheimamfi.no) 
 
Følgende saker ble tatt opp fra salen: 
 

Gulvbelegget i ”slusa” foran søppelrommet. Her er det teppefliser. Disse burde 
skiftes ut med vanlig gulvbelegg som kan vaskes. Det er til tider veldig lukt i ”slusa” 
og ikke særlig hyggelig for beboerne i denne korridoren. Søppelrommet er også til 
tider tilgriset – bruk doble poser. 

 
Glasscontainer ble igjen tatt opp. Vi står visstnok på en venteliste?  
Det har blitt sendt purringer, men ingenting i saken har skjedd så langt. 

 Styreleder purrer nok en gang. 
 

Rydding.  Her kom det et ”hjertesukk” fra noen beboere over ting som kastes/mistes 
 utenfor inngangsdøren.  Røykerne burde treffe askebegeret som står der – eventuelt 
plukke opp når noe faller utenfor. 
Hundene må luftes borte fra hovedinngangen. Blomsterurnene som står foran 
hovedinngangen blir håndtert av folk. Derfor ikke noe trivelig at disse urnene brukes 
som siktemål når en hund skal urinere. Hunder skal føres bort fra bygget før 
"leveranser" begynner. 

 
Buss. Spørsmål om det var mulig å ta opp med Team Trafikk at bussen fra Bergheim 
kunne gå direkte til byen. Nå tar det en time før denne bussen er i byen. 

 Saken vil bli tatt opp med Team Trafikk igjen. Kan bussen gå 5 minutter tidligere.  
Da vil den kunne korrespondere med busser på Moholt? 

 
Vannlekkasje fra 6. etg. Beboer ønsket at styret informert om arbeidet som foregår 
ifm vannlekkasjen fra felleplatten i 6. etg. 
- Er det membran mellom støyp og taktekket? 
- Er denne er forskriftsmessig lagt?  
- Dragere er lagt oppå plankebiter som hviler oppå taktekket. Kan dette skade 

taktekket? 
- Det må tas bilder under hele arbeidsprosessen for å ha mest mulig dokumentasjon 

og bevis når evaluering skal gjøres i etterkant. 
- Kan Veidekke AS holdes ansvarlig? 

 
   

 
___________________________   ________________________________        

Trond Heimdal (møteleder)       Tove Tronvold (referent) 


