
 
 

Trondheim 02/02-11 

Rundskriv nr. 1/2011 fra Styret 
 
Årsmøtet 2011 
Årsmøtet 2011 blir avviklet tirsdag 12/4-2011, på Strinda videregående skole, i aulaen. 
Saker til årsmøtet må være styre i hende innen 1/3-11. 
 
Uvedkommende i bygget 
Vi har den siste tiden hatt litt vel mye besøk av uvedkommende i bygget. Bare siste uken har 
vi hatt to slike besøk. 2 stk postkasser er brutt opp, låssylinder i heisen er ramponert og 
ødelagt, 2 biler har hatt innbrudd og en boddør er brutt opp.  
Dette er det vi så langt har oversikt over. Ukjent om noe er stjålet fra korridorene og 
svalgangene oppover etasjene? 
Styret har bestilt omprogrammering av portåpneren i p-kjelleren. Dette medfører at ALLE 
portåpnerne på omprogrammeres. Ramox Hørmann Porter AS kommer førstkommende 
torsdag 3/2 kl. 15:30 og utfører omprogrammeringen.  
De som ønsker å få endret sine portåpnere før helgen, møter opp i foajeén kl. 20:00 – 21:00. 
Runde to vil bli utført over helgen, etter nærmere avtale. Følg med på oppslagtavlen. 
Ellers vil nøkkelvrideren på innsiden og yttersiden av porten fungere inntil dere har fått 
omprogrammert deres portåpner. 
Da det er blitt såpass mange husnøkler på avveie, med årene, ønsker Styret å utrede 
alternative låssystemer på ytterdørene i bygget. Vi vil innhente priser og sjekke ut forskjellig 
alternativer. Konklusjonen vil bli lagt frem som forslag på Årsmøtet. 
Et mulig alternativ er kortsystem. Et slikt system gjør at hvis et kort kommer på avveie, 
meldes dette ut av systemet og blir dermed ubrukelig. Nytt kort blir utstedt til vedkommende 
som har mistet sitt. 
 
VIKTIG PÅMINNELSE:  

- Styret vil nok en gang minne på om at det ikke må legges verdigjenstander og 
lignende synlig i bilen. Portåpnere bør helst ikke ligge i bilen. De som er stjålet i det 
siste har vært lagt slik at de ikke var synlig, men blitt funnet ved innbrudd i bilen. 

 
- Det oppleves også at dørene inn til bodarealer oppover i etasjene har stått ulåst. Disse 

skal låses. (lyset i bodgangene skal selvfølgelig også slås av) Det er nærliggende å 
tenke at de nevnte uvedkommende personene tar seg noen stikkturer oppover etasjene 
og sjekker slike dører.  
 

Meget beklagelig at slike hendelser skjer, men Styret håper at de tiltakene som gjøres på kort 
sikt og litt lengre sikt, bidrar til å hindre at slike episoder reduseres og aller helst unngås i sin 
helhet. Men vi må være såpass realistisk å si at vi ikke kan gardere oss 100 %. Derfor viktig at 
alle tenker gjennom hva som kan gjøres for at det ikke skal være attraktivt/lønnsomt og 
komme på slike besøk på Bergheim Amfi. 
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Styrereferatene på oppslagstavlen i foajeén. 
På videoovervåkningen som vi har brent ut på CD, ser vi at våre uønskede gjester leser 
referatene med stor interesse. Styret blir dermed noe i usikker på om vi skal la referatene 
publiseres der? Så inntil vi har fått diskutert dette grundig nok i Styret, blir referatene fjernet 
fra oppslagstavlen. De blir fortsatt publisert på vår hjemmeside. 
 
Lysene i p-kjelleren. 
Lysarmaturene er nå byttet ut med nyere og mer energisparende lysarmaturer. Lyset slår seg 
av etter noen minutter uten aktivitet i p-kjelleren, og slår seg på så snart det er rørelse i 
rommet igjen. Gi Styret gjerne tilbakemelding hvis det er noen erfaringer som gjøres, både i 
negativ og positiv retning, i denne forbindelsen. 
 
Mvh 
Styret. 


