
 
 

Trondheim 20/05-11 

Rundskriv nr. 2/2011 fra Styret 
 
Nye filterpakker. 
Nye filterpakker er ankommet. Fortsatt er det noen som ikke har hentet sin filterpakke. 
Filterpakker utleveres i styrerommet i kjelleren (dør til venstre for trappen opp til 1. etg) 
Tirsdag 24/5 kl. 18:00 – 19:30. Styret har styremøte, men det er bare å kakke på døren  
 
VIKTIG AV FILTERNE BYTTES UMIDDELBART. 
 
Hentet feil pakke. På dugnadsettermiddagen, ble det annonsert at dere kunne kvittere på listen 
på bordet i foajeèn, og ta med filterpakke fra kartongen. En av dere har tatt med feil 
filterpakke. Pakkene som lå i sofaen var store filterpakker.  
Det er 5 leiligheter som skal ha den typen. Gjelder leilighet: 98, 119, 126, 127 og 128. 
Kan den av dere som vet dere hentet filterpakke som lå på sofaen i foajeèn, kontakte 
styreleder Trond Heimdal, så skal du få utlevert ny og riktig pakke. 
 
Mailadresser. 
Styret har begynt og fått inn noen mailadresser fra dere. Ref årsmøtesak. 
Oppfordrer alle som har mailadresse om å sende en mail til følgende mailadresse, slik at styret 
kan få laget en egen postboks for sameiet: tronheim@online.no 
Gjelder også dere som tidligere har lagt lapp i postkasse 130 med deres mailadresse. 
For ettertiden vil kun beboere som ikke har mailadresse få rundskriv etc i postkassen sin.  
Heretter vil info om nye møtereferater, rundskriv og annen nyttig info bli annonsert via mail. 
Målet er å få redusert papirforbruket til et minimum. Dette har både en miljøgevinst og 
økonomisk gevinst, på sikt. 
 
www.bergheimamfi.no 
Oppfordrer alle til å besøke vår hjemmeside innimellom. Her legges det stadig ut nyttig info 
og annet nyttig stoff om sameiet.  
Balansegangen mellom info via mail og hjemmesiden vår, vil bli oppgått etter hvert, men det 
vil fortsatt være hjemmesiden som blir vår nyhetskanal. 
 
Vaktmester. 
Arbeidet med ansettelse av vaktmester går sin gang. Noe endelig dato for oppstart er ikke klar 
ennå, men tidligste dato er slik det virker pr. i dag, 1/9-11.  
Responsen etter årsmøtet på at sameiet skal ansette egen vaktmester, har vært meget positiv. 

 
 

Styret vil ønske alle beboere i sameiet en RIKTIG FIN SOMMER. 

 
Mvh 
Styret. 


