SAMEIET BERGHEIM AMFI
Bergheimsveien 28
Postkasse 130
7049 Trondheim
Trondheim 2/7-08

Rundskriv nr. 4/2008 fra Styret
Taklysene i søppelrommet
Lysene i søppelrommet er nå permanent påslått. Etter en faglig vurdering er det like
økonomisk å la dem være påslått til enhver tid som å slå dem av og på. I tillegg er det meget
arbeidsomt å bytte disse lysrørene da det må ommøbleres med sykler hver gang rørene skal
skiftes. Derfor er det nå montert en nøkkelbryter for å kunne slå lysene av ved aktuelle behov.
Bryteren ved utgangsdøren i søppelrommet er blendet.
Fjernkontrollen til garasjeporten.
Selve oppgarderingen av garasjeporten synes å være en suksess. Det er selvfølgelig noe tidlig
å trekke konklusjoner, men så langt ser det bra ut.…
Men fjernkontrollen og systemet rundt den har kanskje ikke vært noen kjempesuksess?
Det viser seg faktisk at den nye motoren som er montert er en medvirkende årsak til at
rekkevidden på fjernkontrollen har blitt dårligere. Vi skal ikke gå inn i en teknisk og
uforståelig forklaring på hvorfor, bare konstatere at dette er Ramox Hörmann Porter AS sin
konklusjon. De har hatt sine beste folk på saken og gjort det som har vært mulig å gjøre. De
har montert en ny mottaker i tillegg til den vi har fra før. Denne monterte de for å sjekke om
en annen og nyere type fjernkontroll med sterkere signaler og annen frekvens var løsningen.
Det virket. De har opplevd tilsvarende problem tidligere, men på en annen type motor. Det
var derfor overraskende for dem at dette var årsaken også på denne type motor.
Dette betyr at de som ønsker større rekkevidde på fjernkontrollen, må gå til anskaffelse av den
nye modellen.
Vi har hatt en dialog med Ramox Hörmann Porter AS og forhandlet oss frem til en pris pr.
fjernkontroll som vi er fornøyd med.
Ordinær pris: kr. 790 eks mva. Vår pris: kr. 490 inkl mva.
Begge systemene virker, så vi er ikke tvunget til å kjøpe ny. Gammel fjernkontroll vil
fortsette å virke, men med begrenset rekkevidde.
Styret beklager på det sterkeste at det ble slik, men dette kunne ingen av partene forutse.
Frem til 1/9-08 vil Bergheim Amfi få denne prisen. Det er bare å dra til dem og si hvor dere
kommer fra, så vil dere få denne prisen. De vil også programmere fjernkontrollen for dere.
Husk å si dere skal ha fjernkontroll med blå knapper. (Ikke grå slik vi har i dag)
Adresse: Østre Rosten 16 B 7075 Tiller Tlf: 72 89 66 00 (Like ved Biltema)
Vi understreker nok en gang at avtalte pris gjelder frem til 1/9-08. Etter den datoen er det
ordinær pris. Kr. 790,- eks mva.
Styreleder har mottatt en stk ny fjernkontroll og kan bekrefte at denne har stoooor rekkevidde.

Snu arket

Avfallsrommet.
I avfallsrommet kastes vanlig husholdningsavfall. IKKE spesialavfall.
Spesialavfall av mindre art, kastes i rødkassen som alle skal ha i sin leilighet. (Det står noen i
avfallsrommet som ikke er hentet etter siste tømming. Sjekk om dere har en slik kasse i
leiligheten)
Spesialavfall av større art, leveres på Esso Moholt. Der har de en egen miljøstasjon.
HVER SÅ SNILL OG IKKE SETTE SLIKT I AVFALLSROMMET.
HVEM SKAL KASTE DET FOR DERE?
Skryt til hundeeierne.
Styret hadde møte med hundeeierne høsten 2007. Vi fikk diskutert forskjellige forhold rundt
det å ha hund i et boligkompleks som Bergheim Amfi. Vi er av den oppfatning at forholdene
har bedret seg betraktelig. Styret ønsker med dette og gi vår honnør til hundeeierne.
Sommerferien 2008
Vi i Styret har også behov for ferie i sommer  Vi har ikke tilpasset våre feirer, da det er mer
enn nok å få kabalen til å gå opp på våre respektive arbeidsplasser i slik sammenheng.
Men vi er alle tilgjengelig på telefon hvis det er behov:
Trond Heimdal:
Trond Sedeniussen:
Eva Kinn:
Tove Tronvold:
Sverre Pettersen:

918 42 655
958 80 012
413 16 760
975 09 724
920 55 542

Styret ønsker alle en riktig GOD SOMMER.
Mvh
Styret

