
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 12.12.2007 
 
Sted:   Styrerommet 
Tid:   Tirsdag 12.12.2007 kl.1800-2000 
Til stede:  Trond Heimdal  - styreleder 

Trond Sedeniussen  - nestleder 
Anne Kristin Singstad - styremedlem 

   Eva Kinn   - sekretær 
   Terje Hareide   - vararepresentant 
Forfall:  Greta Malmo   - styremedlem 
 
Møtereferat pr.23.10.2007 ble godkjent og signert. 
 
Sak 049/2007  Referatsaker 

a) Rest filtpakker. Det er fortsatt et par filtpakker igjen. Greta følger 
fortsatt opp. 

b) Treet på enden av lavblokken er fjernet. Saken avsluttes. 
c) Strømuttak på resterende HC-plasser er montert og betalt. 
d) HC-plass nr. 4 er overtatt av beboer i leil. 12, og avtale er signert. 
e) Ny ”fotocelle” til lys i fellesarealer er montert. Denne er innstilt 

etter tid og sted, og påvirkes ikke av omgivelsenes lysforhold. 
f) Røyking forbudt skilt i p-kjelleren er montert. 
 

Sak 016/2007  Luktplager i sluk og fra ventilasjonsanlegget 
Trond S. og Trond H. har vært i møte med Veidekke AS og NTE Klima 
etter vår klage på deres oppfølging i saken. De har nå fulgt opp og vært 
på befaring i leiligheter med spesielle problemer. Det er funnet feil på 
sluk, som har blitt utbedret. Vi ønsker å få utarbeidet en 
brukerveiledning, og avventer ellers situasjonen til Veidekke sier seg 
ferdig med sine tiltak. Status innhentes innen neste styremøte. 

 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 

Rambøll AS har foretatt inspeksjon og sendt oss en fyldig, detaljert og 
oversiktlig rapport. Rapporten er oversendt Veidekke som vil gå 
igjennom den etter nyttår. Styret avholder et eget styremøte om 
rapporten når vi får tilbakemelding fra Veidekke. 
 

Sak 047/2007  Budsjett 
Budsjettet ble behandlet og godkjent i eget møte 07.11.2007. 
 

Sak 048/2007  Reklamasjonssak  
   TOBB AS Teknisk avdeling har vært på befaring i leil. 27 og deres  

rapport er oversendt Veidekke. Saken går sin gang. Styrets utgifter i 
denne saken følges opp i forhold til sak 050/2007. 

 
Sak 050/2007  Lekkasje i tak soverom, leil.71 

Det ble i høst påvist lekkasje i tak på soverom i leilighet 71. Etter noen 
runder med uenighet omkring Veidekkes reklamasjonsansvar kontra 
TOBB / IFs forsikringsansvar, jobber Veidekke nå med problemet som 
en byggteknisk mangel. Dette er derfor nå en sak mellom beboer og 



utbygger. Lekkasjen er stoppet, men skaden ennå ikke utbedret. 
Sameiets utgifter i denne saken refunderes av Veidekke. 
 

Sak 051/2007  Utvendig sluk i 12. etg. 
   Det ble påpekt av beboer at slukene på tak i 12 etg. var tettet igjen og  

Veidekke AS har renset opp disse. Etter ønske fra oss skal Veidekke se 
på muligheten for å foreta en årlig inspeksjon og vedlikehold av disse 
slukene. Vi avventer svar på dette og følger opp saken. 
 

Sak 052/2007  Serviceavtale med NTE klima på ventilasjonskanalene på takene. 
Vi har innhentet tilbud fra NTE klima på en årlig serviceavtale for 
felleskanalene og utluftingene på tak i høy- og lavblokk. Vi ønsker og 
avklarer uklare punkter i avtaleforslaget, og tar det opp til ny vurdering 
på neste styremøte. 
 

Sak 053/2007  Fast årlig rundskriv 
Etter forslag fra Greta Malmo har styret utarbeidet et 
rundskriv/infoskriv som er tenkt utdelt hvert år. Dette er i 
utgangspunktet en fast tekst som minner beboerne på en del vesentlige 
rutiner og forhold som det er viktig å følge opp og ta hensyn til. Årets 
skriv er nylig delt ut til beboerne. 
 

Sak 054/2007  Hovedsikring i p-kjelleren 
   Problemene med hovedsikringen er nå ordnet i og med at sikringen er  

skiftet og kapasiteten økt.Vi anser dette som en reklamasjonssak, siden 
alt arbeidet- også  tidligere vurdering og underdimensjonering er utført 
av NTE, og at de må bære det økonomiske ansvaret for utbedringene. 
Spørsmålet tas opp med NTE. 
 

Sak 055/2007  Hundepiss på juletreet. 
Igjen er det registrert hundepiss i foajéen, på juletreet denne gang. 
Styret vurderer å innkalle hundeierne til møte over nyttår. 
 

Sak 056/2007  Festbråk 
   Styret har fått henvendelse fra beboer om festbråk fra en leilighet.  

Forholdet tas opp muntlig med eier. 
 

Sak 057/2007  Gløgg 
   Årets julegløgg serveres onsdag 19.12. fra 1600-1800 
 
 
Neste styremøte blir tirsdag 22.01.2008 kl.1800 på styrerommet. 
 
 
____________________ ____________________ __________________ 
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Anne Kristin Singstad 
 
 
____________________ _____________________ 
Terje Hareide   Eva Kinn 


