
Referat fra beboermete i Sameiet Bergheim Amfi 17. april 2012. 
Sted: Freidig-huset, Eberg 
Tid: 17. 04. 12 kl. 20.45-21.30 
Tilstede: 80 beboere inkl. Styret 
Moteleder: Trond Heimdal 
Referent: Tove Tronvold 

Styret hadde ingen saker til beboermotet. 
Folgende saker ble tatt opp fra salen: 
Lukt i korridor. 
Olaug Gjertsen tok opp dette tema. 3., 4. og 5. etg i lavblokk. 
Styreleder infonnerte om at Mashlen Blikk og ventilasjon er satt pa saken. Hittil er alle forsok 
ikke hatt onsket effekt. Det arbeides fortsatt med a finne arsaken til luktproblemene. 
Darlig mobildekning. 
Viggo Hagen i leil. 23 tok opp dette problemet. De med noen andre beboere opplever darlig 
mobildekning pa enkelte omrader i sine leiligheter. Telenor har montert opp ny mobilsender 
pa ett av Startbobyggene. Dette haper vi skal gi bedre mobildekning nar den settes i drift? 
IP-telefoni fra Canal Digital ble kommentert. Alle som uttalte seg om dette, hadde bare 
positive erfaringer. Stabil linje og mye billigere telefonutgifter. 
Glassfelt. 
Eskil Hansen i leil. 121 var interessert i a vite hvordan denne saken sto i dag. Styreleder 
orienterte. Infoskriv om hendelsen er sendt ut til Sameiet. Ett glassfelt losnet fra 3. etg. i 
hoyblokk og fait ned pa terrassen i 1. etg. Styret har vaert i kontakt med utbygger og 
leverandor av systemet. Ikke fart tilbakemelding fra leverandor pr dags dato, men saken folges 
opp. Det ble oppfordret til beboerne a foreta en kontroll pa sine glassfelt og melde inn til 
Styret ved eventuelle awik. Styret slar seg ikke til ro for dette er i orden. Jan Pedersen 
opplyste at glasset i BA ikke er godkjent i dag - i dag er kun laminert glass godkjent. 
Skilt-teknikk. 
Ragnhild Flatjord leil. 124 lurte pa hvem som skiftet ut navn pa ringeklokkelisten ved 
inngangen. Ny beboer ma legge en lapp med navn som onskes pa skiltet. 
Navneslipp bestiller Styret hos Skilt- teknikk. Slippen sendes Styret, som foretar byttet. 
Faktura sendes direkte til beboer. 
Det er styrevedtak pa at dette skal beboer koste selv. Ref sak 72/2006. 
Gj esteparkeringspla ssen. 
Styret onsket a oppfordre beboerne om a parkere sine biler i p-kjelleren. 
Var gjesteparkeringsplass har ikke kapasitet til at beboere parkerer sin bil ute pa permanent 
basis. Benytt p4cjelleren, slik at vi har flest mulige parkeringsplasser a tilby vare besokende. 
Haper alle kan respektere dette! De som har 2 biler og som ikke leier ekstra p-plass i 
kjelleren, er selvfolgelig fritatt denne oppfordringen. 
Det er ogsa. registrert okende bruk av parkering av firmabiler pa gjesteparkeringsplassen. 
Slik parkering gar ogsa utover den kapasiteten vi har, og det oppfordres ogsa her til ikke a 
benytte gjesteparkering til slik bruk. 
Korttidsparkering pa gjesteparkeringsplassen for alle beboerne, er selvfolgelig akseptert, slik 
det alltid har vaert. 



Filterpakker. 
Per Gjertsen, leil. 28 hadde innhentet alternativ filtepakke til en rimeligere pris. 
Notat rundt dette ble levert Styret. Det ble stilt sporsmal rundt behovet for arlig skifte av alle 
filtrene. Styreleder kom med en umiddelbar reaksjon hvor han stilte seg skeptisk til ikke a 
skifte alle filtrene arlig. Men Styret vil snarest mulig diskutere innholdet i notatet, og komme 
med en redegjorelse rundt saken. 

F6 friomradet samt buss. 
Rita Riksaasen, leil. 114, spurte om bussholdeplass. Styreleder informerte at det i lopet av aret 
ville komme en avstigningsplass pa nedsiden av lyskrysset. Pa varparten 2013 kommer det en 
pastigningsplass pa motsatt side. 
Nar det gj elder friomrade F6 er det en fordeling mellom Bergheim Amfi (36 %), 
Bergheim Terrasse (36 %), Seniorboligene (8 %) og Bergheim Panorama (20 %) 
Dette gj elder plenklipping, snobroyting, stating og annet generelt vedlikehold av omradet. 
Det vil etter hvert komme gjerde pa oversiden av Bergheim Panorama. 

Beboermotet avsluttet kl. 21.30 

I but* inmrtlsfa 
Trond Heimdal (moteleder) Tove Tronvold (refe 'ent) 


