
 
 

Trondheim 29/4-11 
 
Referat fra beboermøte i Sameiet Bergheim Amfi 12. april 2011. 
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  etter årsmøtet 12.04.2011 kl. 21.00 – 21.45 
Tilstede: 68 beboere inkl. Styret 
Møteleder: Trond Heimdal 
Referent: Tove Tronvold 
 

Følgende saker ble tatt opp: 
Hundehold.  
Rita Mørch tok opp dette tema – hunder tisser i foajeen, på bildekk og hagegjerder. Dette er til 
sjenanse for beboerne. Styret ble oppfordret til en dialog med hunde-eierne - pålegge noen 
konsekvenser – forlange at de tørker opp. 
Forslag om møte m/hundeeiere hvert år? 
Krav fra beboerne var at hunde-eierne skulle gå via kjelleren når hunden skal luftes. 
Utbygging på Bergheim-området 
Forslag om å ta opp med utbygger både på Bergheim Panorama og Bergheim Plass i 
forbindelse med rengjøring av veiene før helgene. Noe lignende ble gjort da Startbo ble 
bygget. Hullene ned i veien mot lyskrysset ved Jonsvannsveien. Hvem har ansvar for å ordne 
opp i dette? 
Udyr 
Småkryp – mus/rotter/von – har ødelagt slyngplanter i 6. etg langs bergveggen.   
Her kan hver og en bidra til å holde skadedyrene borte ved blant annet å bruke doble 
søppelposer som knyttes godt. 
Fellesrom 
Spørsmål om felles møterom – flere ønsket en slik mulighet. Pr i dag finnes det ikke ledig 
arealer i sameiet. Det har blitt leid lokaler i Bergheim Terrasse tidligere for sosiale 
sammenkomster. 
Dekodere Canal Digital 
De nye dekoderne fra Canal Digital gir en ubehagelig dur/viftelyd.  Det er ikke alle beboerne 
som opplever dette som et problem, men styret sjekker med Canal Digital om dette er et kjent 
problem på noen dekodere. 
El-kontroll 
I sameiet er det en pågående kontroll. Forslag om at eventuelle mangler koordineres gjennom 
styret. For å få ned kostnadene legger de som har fått mangellapp en kopi av denne i 
postkasse 130, så sjekker styret hvilken elektriker som kan rette opp manglene. Det bør bli 
billigere ved at en elektriker kan utføre flere oppdrag samlet.  
Viktig å understreke at kostnadene på utført arbeid tilfaller hver enkelt beboer. 
Konklusjon. Hvis noen har fått mangler som må utbedres, legges kopi av mangellappen i 
postkasse 130, så kontakter styret elektriker. Frist. 15/5-11 
 
Innkassing av vannrør 4. etg 



Vannrør i tak, lavblokk 4. etg står utildekket. Saken følges opp av styret.   
Konkurranse 
Har noen et konstruktivt forslag til slagord for Bergheim Amfi?  
Det bør være kort og kanskje litt beskrivende for hvor godt det er å bo på BA. 
Slagordet vil brukes på hjemmesiden vår og i andre sammenhenger hvor BA skal profilere 
seg. 
Det beste forlaget premieres med 3 Flax-lodd  
Forslag legges i postkasse 130. 
 
Felles leie av lift 
Er det flere som ønsker å spleise på en lift slik at utilgjengelige vinduer i front av bygget kan 
vaskes? De som ønsker å være med på spleiselaget, legger lapp i postkasse 130 om dette. 
 
Hjertesukk 

- Lokk i sluket i søppelrommet mangler. 
- Sigarettsneiper og tyggegummi blir kastet på fellesarealene. Dette bør vær enkelt ta 

ansvar for, slik at det kan unngås. 
- Furutrær – disse vokser hurtig og bør kuttes.  De vil etter hvert ta utsikten fra beboere. 

Styret sjekker ut hva som bør gjøres med disse. 
  

 
Beboermøtet avsluttet kl. 21.45 

 
 
 
 
__________________________   _______________________________ 

Trond Heimdal (møteleder)       Tove Tronvold (referent) 
 


