SAMEIET BERGHEIM AMFI
Bergheimsveien 28
Postkasse 130
7049 Trondheim
Trondheim 29/9-08

Rundskriv nr. 5/2008 fra Styret
Styreportalen
Styret har tegnet avtale med TOBB AS om Styreportalen. Dette er en web basert side som
letter styrearbeidet betraktelig. Her vil vi legge inn alle referater, brev, rundskriv etc.
Regninger til Sameiet kommer heretter elektronisk og må godkjennes via denne portalen.
Vi vil for all fremtid ha et elektronisk arkiv for Bergheim Amfi.
Regnskap og budsjett vil legges der.
Mulighetene er egentlig store, det gjelder bare for Styret å benytte seg av dem.
Styret var på kurs hos TOBB AS, 9/9-08.
Det er kun Styret som har tilgang til denne portalen.
Styret vil så snart vår hjemmeside, som er under nyutvikling, er oppe og går, legge all
relevant dokumentasjon og lignende på hjemmesiden.
En annen tjeneste på denne portalen er en fullstendig, til enhver tid oppdatert beboerliste.
Her er det også muligheter for å legge inn annen nyttig relevant info om beboerne.
Tlf, mail og lignende.
På bakgrunn av dette, ser Styret nytten av og kunne legge inn denne info i Styreportalen.
Det er i mange sammenheng behov for å kunne kontakte beboere, enten via tlf. eller mail.
Derfor ønsker vi at de som vil, gjerne alle sammen, fyller ut vedlagte skjema og returnerer
lappen til postkasse 130.
Snu arket.

Snu arket.

Klipp:

Leil:__________

Fast tlfnr:____________________

Navn:________________________________________
Mail:_________________________________________

Mobnr:________________

Navn:________________________________________
Mail:_________________________________________

Mobnr:________________

Byavisa
Heretter vil budet som leverer Byavisa, kun fylle opp stativet med så mange aviser det er
plass til i stativet. Det skal ikke bygges verken i høyden eller bredden.
Ingen reklamekataloger og lignende vil heretter bli lagt på gulvet rundt omkring.
Resultat vil bli færre aviser til avhenting, men historien tilsier at det alltid ligger aviser igjen
fra uke til uke.
Gi gjerne tilbakemelding til Styret hvis det viser seg at vi nå får for lite aviser.
Beboermøte
Det blir beboermøte, tirsdag 7/10 kl. 18:00
Sted blir annonsert senere, men mest sannsynlig i lokalet hos Viva Napoli, på Moholt.
Følg med på oppslagstavlen i 1. etg
Dugnad.
Høstdugnaden blir gjennomført 14/10 fra kl. 17:00 - 
Nærmere detaljer blir annonsert senere. Følg med på oppslagstavlen i 1. etg.
Container blir bestilt og kommer mandag 13/10 og blir stående til torsdag 16/10.

