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Rundskriv nr. 4/2010 fra Styret 
 
Strømproblematikken 
Problemene vi har hatt i bygget er omsider løst. Hovedsikringspanelet i hovedstrømskapet er 
byttet i sin helhet. Føringsskinnene til sikringen måtte bygges om, da det måtte settes inn en 
annen type hovedsikring. Derfor tok det lengre tid enn de antydet i forkant. De seks personene 
som jobbet hele fredagen fra kl 09:30 til kl. 19:30, ønsket å gjøre arbeidet  
100 % når de først holdt på, slik at de var sikker på at de ikke måtte tilbake i ettertid.  
Hele hendelsen vil bli evaluert av Styret i ettertid. I skrivende stund vet vi ikke den totale 
kostnaden rundt dette, men vi vil kontakte vårt forsikringsselskap for å få avklart om slike 
hendelser dekkes av forsikringen.  
Styret beklager de plagene og irritasjonene dette har påført den enkelte, men slike hendelser er 
det vanskelig å gardere seg mot. Problemet er at slike hovedsikringer i utgangspunktet ikke 
skal ryke på denne måten. Det er anbefalt at de kontrollert byttes etter 30 år +/- 
 
Hjemmesiden til Sameiet 
I fjor fikk vi nytt utseende på vår hjemmeside. Styret etterspurte i Sameiet om det fantes en 
person som var villig til å administrere siden for oss. Tore Sæther i leil. 90, kom fort på banen 
og sa seg villig til å ta på seg arbeidet. I tillegg hadde han noen kreative tanker rundt 
utseendet og diverse andre ting rundt hjemmesiden. Han har jobbet mye med siden, og gjort 
en del endringer som nå er publisert. Anbefaler sterkt at dere gjør dere kjent med vår "nye" 
hjemmeside. www.bergheimamfi.no. 
 
Bytte til HD PVR dekodere 
Det ble et stort flertall i Sameiet for å bytte til HD PVR dekodere. Styret har derfor vedtatt at 
de gamle PVR dekodere blir byttet ut med HD PVR dekodere. Canal Digital sender ut nye 
dekodere til hver enkelt leilighet. Dekoderne må hentes av den enkelte på postkontoret. 
Gammel dekoder returneres i samme emballasje. Ferdig frankert returlapp ligger i den nye 
forsendelsen. Utsendelse starter i løpet av september. De nye dekoderne er klar til bruk så 
snart dere har fått dem, men faktureringen begynner ikke å løpe før 1/1-11. Styret vil derfor ta 
høyde for denne kostnaden i neste års budsjett. 
Det har blitt stilt noen spørsmål rundt denne aktiviteten, som vi skal prøve å svare på her: 

- De av dere som allerede har kjøpt seg ny HD PV dekoder vil også få tilsendt ny 
dekoder. Hvis dere betaler kortavgift på denne og ikke ønsker 2 dekodere, kan 
kortavgiften sies opp hos Canal Digital. Tlf: 06090. 
Dekoderen dere har kjøpt på eget initiativ kan eventuelt selges. 

- Dette burde dere tenkt på før, var en kommentar. 
Ja, mulig det? Men Styret har ikke prioritert denne utbyttingen før nå.  

Vi er fullt klar over at det kan oppfattes som urettferdig for de som har vært mere 
fremtidsrettet enn Styret i denne sammenhengen og investert i HD PVR dekoder på egen 
hånd. Det har vært en vurdering om når riktig tidspunkt har vært. Vi fikk nye PVR dekodere 
fra Canal Digital for et par år siden, uten kostnadsøkning, da de dekoderne vi hadde ikke var 
så stabile. HD PVR dekodere var ikke tilgjengelig på det tidspunktet. 
Se vedlagt skriv fra Canal Digital. 
 
Mvh 
Styret. 


