
 
Referat fra styremøte Bergheim Amfi 16.06.2009 
 
Sted: Leilighet 119 (Roar) 
Tid: Tirsdag 16.06.09    kl. 1800 – 20.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder 
  Trond Sedeniussen  Nestleder 
  Sverre Pettersen Styremedlem 
  Roar Jørgensen Styremedlem 
  Olav Svee  Varamedlem 
Forfall: Tove Tronvold Sekretær 
 
Møtereferat pr. 26.05.09 ble godkjent og signert. 
 
Sak 020/2009 Referatsaker 

a) Rensing av teppefliser innvendige svalganger utført i uke 21.  
Saken avsluttet 

b) Stolpe med reflekstape blir montert av TOBB Service AS, ved stang 
til fotocellen på garasjeporten. 

c) Styret følger opp skilting ved innkjøringen foran høyblokken. 
d) Også koster til utvendige svalganger blir innkjøpt før vinteren. 

Saken avsluttet. 
e) Filterpakkene utdelt. Saken avsluttet. 

    
Sak 02/2009   Gjennomgang av låssystemene på ytterdørene 
    Befaringen ble utsatt. Følges opp til høsten. 
 
Sak 03/2009  Sprekker i asfalten i nedkjøringen til P-kjeller 

Er i dialog med Kolo Veidekke AS. Avventer dato for asfaltering. Vi 
ønsker beskjed noen dager i forkant, slik at beboerne kan varsles.  

   
Sak 05/2009  Befaring i steinbruddet 
   Arbeid med utbedring/sikring blir utført i løpet av sommeren. 
 
Sak 19/2009  Maling av innvendige svalganger /korridorer 

Styret vil foreta en befaring av innvendige svalganger for å kartlegge 
behovet for oppmaling. Befaringen blir utført etter sommeren. 

 
Sak 21/2009  Rørinspeksjon/spyling av kloakkrør 

På bakgrunn av hendelser i 9. etg hvor det har vært tilbakeslag av 
kloakk på bad, ønsker Styret å gå i dialog med utbygger rundt 
problematikken. Styret sender brev til utbygger hvor vi utrykker ønske 
om et møte for å høre hva deres syn er på saken. 2 uavhengige rapporter 
som peker på samme problematikk vil bli forelagt utbygger. 

 
 
 
 
 



Sak 23/2009  Avslag fra NAV om montering av automatiske døråpnere. 
   Styret er blitt kontaktet ifm denne problematikken nok en gang. 

I sakens anledning er avslaget fra NAV vedlagt. I avslaget påpekes det 
at det er huseiers ansvar å legge forholdene til rette til de beboerne som 
måtte komme i en slik situasjon at automatiske døråpnere er påkrevd. 
Dette er Styret overhodet ikke enig i. Ref sak på Årsmøtet 2009 som ble 
trukket av forslagstiller. Styret vil ettergå de paragrafene som det 
henvises til i avslaget. Styret sender også et skriftlig svar til de 2 
beboere som har fått avslag og oppfordrer vedkommende til å anke 
avslaget. 

 
 
Neste styremøte: Torsdag 27. august 2009 kl. 18.00 hos Olav, leilighet 104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  ________________________ ________________ 

Trond Heimdal   Trond Sedeniussen         Olav Svee 
 
 
 
 
 

_______________________    ______________________ 
Sverre Pettersen     Roar Jørgensen 


