
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 10/06-04 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Torsdag 10/06-04 kl. 17.30 
 
Tilstede: Arve Tranøy  - styrets leder 
  Trond Heimdal  - styremedlem (ref) 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem 
  Per Gjertsen   - styremedlem 
  Inger Johanne Dybwad - varamedlem 
  Ole Antonsen  - varamedlem 
Forfall: Venche Johnsen  - styremedlem 
 
SAKER TIL BEHANDLING. 
 
Protokoll fra styremøte 06/05-04 godkjent. 

 
Sak 65/2004 Referatsaker. 

a) Barnehagesaken. 
Arve informerte/leste igjennom kommunens vedtak om avslått 
anke i barnehagesaken. Anken går nå til fylkesmannen. 

b) Ett årsbefaringen. 
Veidekke nærmer seg slutten med arbeidet rundt dette. 

c) Vannskade i leil. 115. 
Rapporten fra NBI (Norsk Byggforsknings Institutt) har 
ankommet. 

d) Kjøpekort hos IKEA. 
Vi har nå ett slikt kort i sameiet. Formann har kontroll på dette. 

e) Skiltene. 
Skiltene har ankommet. 2 skilt kom i feil størrelse. Disse  
returneres, og kommer forhåpentligvis tilbake i riktig format 
snart. Skiltene vil bli satt opp ifm. dugnaden.  

f) Sykler ved inngangspartiet. 
Det har kommet reaksjoner på at sykler plasseres her i hopetall.  
Hva kan gjøres? Er det mulig og sette opp sykkelstativ noen 
plass i nærheten? Styret sjekker opp dette. 

g) Vannuttak på p-plassen. 
Dette ble påbegynt 10/06 og ferdig 11/06. Med andre ord. Vi 
har nå vannuttak ved p-plassen. Det vil også komme ett 
strømuttak her. Arbeidet er i skrivende stund ikke ferdig. 

 



h) Brev til UK og søkerne av innglassing av verandaene. 
Formann har sendt svar til UK om deres søknad om midler til 
utsmykning av innvendig fellesareal. Søknad godkjent.  
Formann sendte også svar til de som har søkt om å få glassfelt 
på deres verandaer. Diverse ting må avklares før de får 
klarsignal. 

Sak 66/2004 Maling av veranda tak og fargekoder. 
Vi har mottatt tilbud fra ett malingsfirma om maling av veranda 
takene, for de som har behov for hjelp til dette. Formann har 
prisene. Vi har også mottatt en oversikt over de forskjellige 
fargekodene vi har i amfiet. Disse vil bli lagt ut på vår hjemmeside 
og hengt opp på oppsalgstavlen i foajeen 

 
Sak 67/2004 Filterpakker. 

Nye filter er bestilt. Filterpakkene ankommer i uke 25/26. Plan for 
utlevering, ordner vi når filterpakkene er ankommet. TOBB F. 
sender faktura til de som skal ha filterpakker. 

 
Sak 68/2004 Strømavtale. 

Alt. 1 ble valgt. Dette legges ut på vår hjemmeside. 
 
Sak 69/2004 Restanser fra 2003. 

a) Stikkontakter. Det er kommet inn betaling på nesten alle 
sammen. 

b) Portåpnere. Det er snart kommet inn betaling for nesten alle 
disse også. 

c) Kabel-TV. Det er snart kommet inn betaling for nesten alle 
disse også. Regning på manglende betaling går til Basale. 

d) Inkasso saker. TOBB følger opp disse. Regning på manglende 
betaling går til Basale. 

 
Sak 70/2004 Vaktmesteravtale. 

Diverse varianter ble diskutert, uten at vi kom frem til noe konkret. 
Styret følger opp dette i senere møter. 

 
Sak 71/2004 Dugnad. 

Det blir dugnad mandag 21/06 kl.18.00. 
a) Tømmerstokker til bed mot barnehagen skal settes opp. 

Veidekke betaler disse, hvis vi gjør arbeidet, noe vi har sagt oss 
villig til. 

b)  Planter som er tatt opp ifm. arbeidet på p-plassen, skal 
omplasseres. 



c) Planting i bed langs vegen osv. skal utføres. 
d) Planting i skråning skal utføres. 
e) Skiltene som er ankommet skal settes opp. 
f) Noen må også ta seg av utearealet i 6. etg. 
g) Kakao-bark skal legges ut i busker og bed. 

 
Sak 72/2004 1. årsbefaring utendørs. 

a) I følge brannforskriftene/brannvesenet skal det være lys i 
rømningstrappene. Vi tar opp dette med Veidekke 

b) Gjerde rundt rømningstrappene er ikke montert i 6. etg. Dette 
tas opp med Veidekke. 

 
Sak 73/2004 E-post fra Anette Bjørgum. 

Formann sender svar til A. B. 
 
Sak 74/2004 Neste styremøte. 

Neste styremøte blir ikke før medio august, men hvis det dukker 
opp ting som krever hurtig behandling, vil det bli innkalt til møte 
før den tid.    

 
 
______________   _______________   __________________ 
   Arve Tranøy      Trond Heimdal   Anne Kristin Singstad 
 
 
___________________  __________________  __________________ 
     Per Gjertsen            Inger Johanne Dybwad          Ole Antonsen 


