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- Årsmøtet blir tirsdag 04/04-06 kl. 18.00 i kantina på Strinda Gymnas, som tidligere. 
Husk: Fristen for saker til årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 01/03-06. 

  
- T-krokene er nå montert i garasjen på p-plassene. Styret vil med dette oppfordre til å 

henge opp sykler som ikke brukes. Målet er å få fjernet flest mulig sykler fra 
sykkelrommet/søppelrommet. Vi vil i løpet av vinteren/våren sette inn flere 
søppeldunker. Erfaringen nå viser at vi har for få søppeldunker. I jule- og 
nyttårshelgen fløt det over, mildt sagt. Målet er å få inn 2 – 4 dunker til langs veggen 
til høyre i søppelrommet og derfor må sykler fjernes til felles beste. 

 
- Vi benytter anledningen til å informere om rutinene rundt skifte av lyspærer og 

lysrør i bygget. Terje Hareide i leilighet nr. 90 har påtatt seg å utføre bytting av disse. 
Når lyspære eller lysrør skal skiftes, legg en lapp i hans postkasse med opplysning om 
etasje, om det er lyspunkt i taket eller veggen, høyblokk eller lavblokk. Terje gjør en 
kjempejobb med dette, men ha tålmodighet med om det tar en dag eller to før ting er 
på plass. Han kan også kontaktes på mobilnr: 45204444, men skriftlig beskjeder er å 
foretrekke. 

 
- Vi har inngått en samarbeidsavtale med TOBB Service. Som informert om tidligere, 

ta direkte kontakt med TOBB hvis noen ønsker vaktmestertjenester enten på telefon 
73 83 15 88 eller email vaktmester@tobb.no for å avtale oppdrag, tid og pris. 

 
- Hundehold. Vi har tidligere påpekt dette med hundepiss rundt søylen i foajéen. Det 

har dessverre ikke blitt bedre. Det er også observert at en hundeeier lar hunden skvette 
oppetter veggen i garasjen. Dette vil bli påpekt direkte med vedkommende hundeeier 
som selvfølgelig vil bli pålagt å rydde opp. Det må være et minimum å forvente at 
hundeeiere har kontroll både utendørs og innendørs slik at man i et sameie som 
Bergheim Amfi ikke er til sjenanse for sine naboer! 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
Styret 


