
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 01.11.2011 
 
Sted: Leilighet 73, 6.etg. hos May Iren Wold 
Tid: Tirsdag 01.11.2011. Kl. 18.00 – 20.15 
 
Tilstede: Trond Heimdal Styreleder 
  Roar Jørgensen Nestleder 
  May Irene Wold Styremedlem 
  Tove Tronvold  Sekretær 
  Turid Høyland Varamedlem 
  
Forfall: Asbjørn Flatås, Styremedlem 
   
Møtereferat pr 27/9-2011 og 10/10-2011 godkjent og signert. 
 
 
Sak 26/2011  Referatsaker 

a) Signert brøyteavtale med Din Vaktmester AS for vinteren 
2011/2012. 3 måneders oppsigelse for begge parter. 

b) HMS avtale med Enklereinfo.no levert av Fonn Software AS er 
opprettet. 

c) Høstdugnaden ble gjennomført 4/10. Alle oppgavene som var 
planlagt ble gjennomført.  Oppmøtet var bra.  Container var 
utplassert hele uken. 

d) Budsjett ble behandlet i eget budsjettmøte 10/10.  Revidert budsjett 
2012 vedtatt og oversendt TOBB AS. 

e) TOBB AS sitt forslag på innbetaling av kassekredittlånet hos 
SMN1, med forfall mai-2012, er vedtatt.  Brev med nødvendig info 
er sendt ut til alle beboerne.  TOBB AS er informert om å sende ut 
faktura i første halvdel av desember 2011. 

f) Stillas er innkjøpt. Skal brukes ifm skifte av lyspærer i lysmastene 
på p-plassen og annet nødvendig vedlikehold på områder som 
krever arbeid i høyden. Pris kr. 13.000,- 

 
Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 

Byggmester Braa & Sørvåg har gjennomført kartlegging av fire 
leiligheter. Mottatt dokumentasjon er ikke bra nok for en eventuell 
rettsak mot utbygger.  Styreleder tar kontakt med Byggmester Bjørn 
Braa for å avtale et møte for å diskutere innholdet i rapporten.  Ønsket 
er å få en rapport som inneholder klare henvisninger til normer og 
konsekvenser.  Møtet vil bli avholdt i styrerommet. 

 
Sak 08/2011  Mottatt forslag på rammeavtale fra Vintervoll AS 

Styret har innstilt Vintervoll AS for ny rammeavtale med Bergheim 
Amfi. 

 
 
 
 
 



Sak 15/2011  Saker fra beboermøtet 12/4 
Innkassing av vannrør i 4. etasje lavblokk.   
Styreleder har vært på flere aktuelle forretninger og forhørt seg om hva 
som finnes av innkassingsmuligheter.  Ikke funnet noe egnet. 
Ingen nye elementer kommet i saken. 
Saken avsluttes. 

 
Sak 27/2011  Dekning av egenandel ifm vannskade i leilighet 2 og 14 

Leilighet 2 og 14 ble påført vannskader da avløpsvann rant utover 
kjøkken, gang og stuegulv.  Dette skjedde ifm at rørleggerfirma K. 
Lund AS ble rekvirert for å spyle opp kjøkkenavløp og hovedstammen i 
4. etg.  K. Lund anbefalte å ha folk tilstede i leiligheten under, i 3. etg. 
for å overvåke om det kom avløpsvann opp fra vasken der under 
spylingen.  Dette ble gjennomført uten at noe skjedde i nevnte leilighet.  
Men i 1.etg. leil 2 og 2. etg. leil 14, ble koblingene under 
kjøkkenvasken mot vegg, sprengt ut og avløpsvann rant utover og 
medførte vannskader. 
Vedtak: Styreleder melder tilbake til de berørte parter at de tar opp 
saken med K. Lund AS. 
- Egenandel på bygningsforsikringen dekkes av Sameiet. 
- Egenandel på innboforsikring dekkes ikke av Sameiet. 
Styret vil foreslå for Årsmøtet at egenandelen og detaljer rundet dette 
legges i vedtektene, § 7 – Fellesutgiftene. 
 
NB! Julegløgg blir onsdag 14. desember fra kl 17.00 i foajeen. 
 
Neste Styremøte: Tirsdag 29. november 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________                       _________________            __________________ 
Trond Heimdal   Roar Jørgensen  May Irene Wold 
 
 
 
 
 

__________________                        ____________________ 
       Tove Tronvold     Turid Høyland  
    


