
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 23/5 2013 
 

Sted: Leilighet 116, Trond Heimdal 

Tid: Torsdag 23/5 2013 kl. 18:00 – 21:30 

 

Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder  

Asbjørn Flatås  Nestleder 

Kristin Gjervan Olsen Sekretær 

Nils Dahl  Styremedlem 

Rolf Kulseth  Styremedlem 

 

Punkt 1 Referatet fra styremøte 29/4-13 ble godkjent. 

 

Punkt 2 a) Budsjett 
  Styret tok info om økonomisk status pr. 15/5 til etterretning. 

b) Vedlikeholdsplan 

Ingen oppgaver skal ihht. vedlikeholdsplan utføres i juni måned. 

 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
a) Avfallssug: Arbeidsgruppen Rolf Kulseth, Asbjørn Flatås og Trond Heimdal har 

hatt møte med det svenske firmaet Logiwaste. De leverer kun stasjonært avfallssug, 

dvs. at avfallet slippes i beholder og suges videre til en stor container som 

komprimerer avfallet. Containeren har plass til 2 separate enheter inkl. restavfall og 

hentes ukentlig. Mange enheter kan kobles til dette systemet og gruppa vil be om et 

møte med Bergheim Terrasse ang. mulig samarbeid. 

Styreleder tar kontakt med Oslo-firmaet Eleiko for befaring og pristilbud. 

Envac har levert pristilbud. 

b) Samme arbeidsgruppe arbeider med en tydelig oversikt over hva som er sameiers 

ansvar og hva som er sameiets ansvar. 

 

Punkt 4 Saksliste løpende saker 
 

Sak 03/2012 Luktproblemer i korridorene 3., 4. og 5. etg. lavblokk 

Ny ytterdør for en leilighet, koster kr. 3640,- eks mva. Frakt kommer i tillegg. 

Styret avklarer om videre fremdrift i 3. etg. 

I 4. og 5. etg. har utførte tiltak hatt tilfredsstillende effekt. 

 

Sak 09/2103 Mottatt pristilbud på filterpakker  

Tilbud fra Airflow filter AS: 35 % på listepris, dvs. ca. kr 270,- pr. sett. 

Korrigert pristilbud fra dagens leverandør, Mæhlen Blikk & Ventilasjon AS: 

Vallox filter 100/124 vil da ligge i underkant av 300 kr pr. sett. 

Vallox 130 ca. 350 kr pr. sett. 

Mæhlen B&V kjenner bygget godt, og styret ønsker derfor at de fortsetter som 

leverandør av filterpakker. 

 

Sak 16/2013 Balansert ventilasjonsanlegg. Hva gjøres i en brannsituasjon 

På beboermøtet 15/4, kom det spørsmål rundt vårt balanserte ventilasjonsanlegg ved 

en eventuell brann? Spørsmål om aksjon ved en eventuell brannsituasjon, er sendt til 

leverandøren av anlegget. 

Mottatt svar fra Mæhlen Blikk & Ventilasjon: 

«Vi er ikke brannrådgivere, så vi har ikke noe grunnlag for å komme med konkrete 

uttalelser. Men erfaringsmessig har vi ikke vært borti boliger der ventilasjonsanlegget 

er koblet opp mot brannalarmen. Det er det heller ikke gjort hos dere. 



I de fleste storbygg (kontor, butikker, sykehjem etc.) vi har hatt de siste årene er det 

beskrevet av brannrådgivere at ventilasjonsanleggene skal gå for å hjelpe rømning. 

Menneskeliv foran verdiredning.» 

Styret anser dette som et godt og fornuftig svar, og tar dette til etterretning. 

 

Sak 17/2013 Brudd i strømtilførsel til varmekablene i nedkjøringen til p-kjeller 

  2 av varmemattene i nedkjøringen til p-kjelleren er blitt påvist brudd i strømtilførsel. 

  Nye produkter og løsninger sjekkes og det innhentes pristilbud på permanent 

Utbedring. 

 

Punkt 5 Nye saker til behandling 
 

Sak 18/2013 Adkomst til tak høyblokk. Bestilling av veggstige 

  Mottatt pristilbud på veggstige m/repos inkl. montering fra Midthaug AS. 

Kr. 45.000,- eks mva. Foreslår at Styret vedtar å takke ja til tilbudet, men avventer 

bestillingen til nytt budsjettår, 2014.  

Kun en leverandør har løsning som gjør det mulig å komme opp på taket på 

høyblokken på en trygg og sikkert måte. 

Bestillingen vedtatt. 

 

Sak 19/2013 Tilbud på HMS løsning fra Tobb AS 

  Styreleder har vært på en presentasjon av Tobb AS sin HMS løsning,  

BEVAR HMS. Dagens HMS løsning fungerer ikke godt nok med hensyn til 

oppfølging og dokumentasjon. 

  Etablering og 1. års lisens, kr. 27.800,- inkl mva 

  Aktiv bistand inkl. årlig lisens fra år 2: kr. 21.900,- inkl. mva. 

  Bestilling av systemet vedtatt iverksatt umiddelbart. 

 

Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) ble lest og gjennomgått på 

styremøtet. 

 

Punkt 7 Diverse 

a) Vedlikeholdsplaner: Port, heis, ventilasjon osv. dekkes av 

serviceavtaler som utføres fast hvert år. 

b) Canal Digital starter i 1. uke av juni distribusjon via Posten av de 

nye dekoderne. De regner med at i løpet av 1 – 2 uker har Posten 

fått levert alle dekoderne ut til folket. Hentelapp kommer i 

postkassen, og den enkelte på selv hente utstyret på postkontoret. 

(COOP Mega) Monteringen gjøres av hver enkelt, men de som 

trenger hjelp kan henvende seg til vaktmester Trond Heimdal. 

c) Avventer svar fra Trønderglass når arbeidet med sikringen av 

glassfeltene påbegynnes. Styret purrer opp nok en gang. 

d) Styret har vedtatt å gå til innkjøp av ny gressklipper i 6. etg.  

Pris. Kr. 2.500,- +/- Den gamle er kaputt. 

 

Neste styremøte: onsdag 26/65 kl. 18:00 

 

 

   ____________________     ___________________     ________________________ 
Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Kristin Gjervan Olsen 

 

 

      _________________      ___________________ 

Nils Dahl   Rolf Kulseth 


