
SAMEIET BERGHEIM AMFI 
Bergheimsveien 28 
Postkasse 130 
7049 Trondheim      
          
 

Trondheim 22/02-09 

Rundskriv nr. 1/2009 fra Styret 
 
Årsmøte 2009 
Årsmøte 2009 blir avholdt 21/4. Kl. 18:00. Sted: Strinda videregående skole. 
Saker til Årsmøtet må skriftlig meddeles Styret innen 1. mars. 
Styret tilbyr skyss til de i Sameiet som ikke greier å komme seg til Årsmøtet på egen hånd. 
Gjelder kun dere som ikke har bil selv eller dere som har en annen god grunn. 
Styret vil på bakgrunn av tilbakemelding fra de som ønsker skyss, bestille egnet transport. 
Ønskes skyss, fyll ut vedlagte svarslipp. 
 
Service på private pulverapparat 
For de av oss som har fått utlevert pulverapparat i leiligheten, er det på tide med en service på 
disse. NOHA AS vil den 10/03 ha service på brannslanger og pulverapparat i fellesarealer.  
Dere som har pulverapparat, merker disse på et vis med leilighetsnr og setter apparatene på av 
og – pålessingsplassen i p-kjelleren. Dette må gjøres innen kl. 08:00 samme morgen. 
Service blir foretatt og apparatene kan hentes etter kl. 14:00 samme dag. 
 
Hjemmesiden for Bergheim Amfi 
Hjemmesiden er omsider under utvikling. Det er medialinjen på Adolf Øiens skole som 
utvikler vår hjemmeside. Styret beklager at det har tatt så lang tid, men vi håper og tror at vi 
om ikke lenge har en moderne og dynamisk hjemmeside. 
 
Fjellskrenten 
Styret har engasjert Rambøll AS for en befaring av fjellskrenten i bakkant av bygget. 
Rapporten som ble utarbeidet konkluderte med 2 mangler av mindre art. 
Etter en gjennomgang av rapporten i Styret ble det bestemt at Veidekke AS skulle få uttale 
seg om konklusjonen. Veidekke AS tok tak i sakene og kom i dialog med Rambøll AS om 
utbedring. De ble enige om følgende: 
Rambøll AS foretar utbedringene, som består i å legge sikringsnetting på et område som det 
har manglet på hele tiden. I tillegg skal de sikre en liten blokk ytterligere, og som ble definert 
som litt usikker. Veidekke AS dekker alle kostnadene. Utbedringene blir utført på vårparten. 
Høstens annonserte beboermøte ble avlyst blant annet på grunn av at denne befaringen ble 
gjennomført, først i januar-09. Dette av forskjellig årsaker.  
En annen grunn var at vi ikke fikk tak i egnede lokaler. 
 
 
Mvh 
Styret. 
 
Vedlagt svarslipp om skyss til Årsmøtet 21/4. 
 
 
 
 



SVARSLIPP: 
 
 
Sett X 
 
 
Ønskes skyss til årsmøtet 21/4: ____________ 
 
 
 
Har ikke egen bil:   ____________ 
 
 
 
Annen grunn til at skyss ønskes:  
 
 
 
 
 
 
 
Navn: ___________________________________________________ 
 
 
Leilighet: _____________ 
 
 
 
Det blir servert både kaffe og kaker på årsmøtet. Håper at flest mulig av dere 
som tidligere ikke har vært på årsmøtene, nå kan komme.  
 
 
Nærmere beskjed om oppmøte og avreise kommer senere. 
 
 
Svarslippen legges i postkasse 130, senest 1 uke før Årsmøtet 


