
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 12.12.2006 
Sted:  Leil. 58 hos Anne Kristin Singstad 
Tid:  Tirsdag 12.12.2006 kl. 17.30 – 19.30  
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 

Rita Østerlie Mørch - sekretær 
   Anne Kristin Singstad - styremedlem 

 Greta Malmo  - styremedlem 
Alfhild S. Kristiansen  - varamann 

   
SAKER TIL BEHANDLING 

Protokollen fra styremøtet 14.11.2006 godkjent. 
 
Ekstra 

Forespørsel fra Elisabet Hurlen om tillatelse til å bytte parkeringsplass internt med 
leietaker av plass nr. 51 mot HC7. Vedtak: Styret legger seg ikke borti interne 
rokkeringer i garasjen, men påpeker ang. plass nr. 51 at den ligger inntil nødutgang 
som ikke må blokkeres (ikke hensetting på gulvareal, ikke ledninger på gulv eller 
hengende fra tak i passasjen). Styret anbefaler skriftlig avtale mellom de to partene 
uten styrets signering. 

 
Sak 072/2006 Referatsaker 

a) Ringeklokkelisten – Vi er henvist til å bestille merkelapper fra leverandøren ved 
eierskifter pga. tekniske tilpasninger. Dette koster kr. 375,- pr. gang og vil fra 
nyttår bli belastet ny eier. - ok 

b) Skifte av kabel i taknedløp – Brev sendt NTE da dette har tatt tid. Noe uklart  
om det er feil på kabelen, vi avventer kuldegrader for at dette kan avklares. 

c) Merking av P-plassen. TOBB varslet om utsettelse til våren. - ok 
d) Velkomstbrev til nye beboere – ok med påførsel om kostnad ringeklokkeliste. 

Aksjon: Rita oppdaterer velkomstbrevet og oversender Trond for trykking. 
e) Tilsagn om tilskudd til tilstandsrapport – TOBB har sendt bekreftelse.  

Aksjon: Trond følger opp til pengene er på vår konto. 
f) Tildeling av MC-plasser i parkeringskjelleren – Avtaler er signert og TOBB har fått 

beskjed om fakturering fom 01.01.2007. - ok 
g) Svein Hugo og Trond har hatt et møte med Veidekke etter fallulykken. Rekkverket 

er etter forskriftene. Veidekke ønsker likevel å se om forbedring er mulig og er i 
kontakt med husets arkitekt om alternative løsninger. Dette uten kostnad for 
Bergheim Amfi. Vi avventer videre innspill fra Veidekke. 

h) Alle har signert avtale om HC-plass. Saken avsluttet. – ok 
i) Test av brannmeldere/-summere ble gjennomført 21/10 – Testen ble vellykket, feil 

registrert på kun 2 meldere. NTE retter opp disse. -ok 
j) Styret har sendt brev til Veidekke vedr. problemer i leilighet 27. Veidekke har fulgt 

opp dette og skal nå ha en befaring i uke 51 med Wærnes, Trond og Svein Hugo 
for å kartlegge hva som er gjort/hva som kan gjøres/hvem skal bekoste. 

 
Sak 032/2006 Lys på P-plass 
 P-plassen er nå belyst. Feil pærer ble satt inn og er nå skiftet, 2 master er senket og  

2 er rettet opp ihht. til anbudet. Vi ønsker også å skifte til gult lys i de lave armaturene 
hvis mulig v/Terje Hareide. Styret er godt fornøyd med resultatet.  – ok 

 
Sak 073/2006 HC7 Elisabet Hurlen 

Hurlen har kontaktet Adresseavisen og fått sin versjon på trykk slik at denne saken 
nå er blitt en mediasak.. Styreleder ble kontaktet på telefon av journalisten og ga i 
den forbindelse noen kommentarer. 



Styreleder ønsker å få protokollført at han er feilsitert i avisen: 
Styreleder har IKKE sagt at Elisabet Hurlen bør skifte bil. 
Styreleder har IKKE sagt at hun burde ha påkjøringsrampe bak. 
Styreleder har IKKE sagt at p-kjelleren er fellesareal, men derimot at HC-plassene er 
tinglyst fellesareal. 
Vedtak i AU-møte 04.12.2006: Tidligere vedtak i saken opprettholdes overfor Hurlen. 
Styret fremlegger diskusjonene rundt HC1 som sak på Årsmøtet 2007 med forslag 
om at plassen omdisponeres til felles av- og pålessingsplass (omskiltes hvis vedtak). 

 
Sak 057/2006 Tilbud fra Canal Digital AS 

Tilbud om Komplett Mini-pakke er nå signert. Canal Digital ordner med installasjon og 
det praktiske. Forventer å være klar fom 01.04.2007. 

 
Sak 062/2006 Budsjett 2007 

Revidert budsjett utsendt før styremøte og godkjent. 
 
Sak 071/2006 Downlights i heisene 

Kablene er skiftet, trafo i én heis er skiftet pga. kortslutning (hærverk), alle kontakter i 
begge heiser er skiftet. Normal service er utført. Vi håper at alt nå skal være i orden 
og må bare avvente og se under drift. 

 
Sak 074/2006 Pristilbud fra YIT 

Vi har mottatt pristilbud fra YIT på kr. 4.500,- + moms for montering av varsler for feil 
på vanntilførsel. Dette spares raskt inn da feilen i høst kostet oss ca. kr. 2.000,-. 
Vedtak: Trond bestiller montering ihht. pristilbud. 

 
Sak 075/2006 Forespørsel om montering av bom 

Det har igjen kommet muntlig forespørsel om montering av bom ved innkjøringen til 
hovedinngangen. Det foreligger ikke tidligere vedtak i denne saken.  
Vedtak: Dersom forslaget kommer skriftlig fra en av beboerne, vil dette bli en sak til 
Årsmøtet 2007. 

 
Eventuelt 

• Belysning av deler av F10 (arealet foran Bergheim Terrasse) er igangsatt. 
Styret har ikke fått info om igangsettelsen, men har signalisert at Bergheim 
Amfi foreløpig ikke har midler til å være med hverken i år eller neste år. 

• Forslag fra TOBB om oppdatering av V-PLAN i 2007. Styret velger å avvente 
til senere. 

• Vi har fått melding fra Politiet vedr. tyveriet i garasjen 24.02.2006 om at 
tyvene er idømt straff og at vi får erstattet brannslukningsapparatet. 

• Trond har besørget invitasjoner til beboerne til Julegløgg-selskapet i foajéen 
13. desember. Arrangementsansvarlig: Greta, Anne-Kristin og Rita. 

 
Neste styremøte blir onsdag 24. januar 2007 kl. 18.00 hos Svein Hugo i 6. etg.  
 
 
 
 
____________________ ________________________ _____________________ 
Trond Heimdal  Svein Hugo Andersen   Rita Østerlie Mørch 
 
 
____________________ ________________________ 
Anne Kristin Singstad  Greta Malmo 


