
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 18.10.2006 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Onsdag 18.10.2006 kl. 18.00 – 21.15  
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 

Rita Østerlie Mørch - sekretær 
   Greta Malmo  - styremedlem 

 Trond Sedeniussen - varamann 
Forhindret: Anne Kristin Singstad - styremedlem   
  
SAKER TIL BEHANDLING 

Protokollen fra styremøtet 06.09.2006 godkjent.  
   
Sak 059/2006  Referatsaker 

a) Ringeklokkelisten – Vi har enda ikke fått tilfredsstillende drifting ved eier- 
skifter fra Skilt-Teknikk. Det er mulig Styret må gå til innkjøp av en etikett -
skriver for å kunne betjene ringeklokkelisten selv. Egen drifting var en 
forutsetning ved bestilling. 
 Aksjon: Rita og Trond. 

b) Skifte av kabel i taknedløp – Trond har vært i kontakt med NTE utallige 
ganger, i det siste med Robert Jensen, som har lovet å ordne saken før 
frosten kommer. 

c) Beslaget til 6. etg. Det er ferdig produsert, men montering mangler. 
Aksjon: Trond fortsetter purring på blikkenslager Olaf Hansen. 

d) Opprydding i garasjen – Styret ser med tilfredshet stor innsats i denne saken. 
Kun 2 skriftlige kommentarer med motforestillinger som besvares pr. mail 
v/Trond med henvisning til rundskriv som kommer til alle.  
Aksjon: Rita lager rundskriv etter Styrets anvisninger og sender Trond for 
trykking og utdeling. 

e) Merking av P-plassen – Oppmerkingen er utsatt til etter at arbeidene med  
belysning er ferdigstilt – ok. 

f) Instruks ved brannalarm er hengt opp ved brannsentralen i 1. etg – ok. 
g) Velkomstbrev til nye beboere – Bearbeidet i møtet.  

Aksjon: Rita renskriver og presenterer i neste møte. 
 

Sak 032/2006  Lys på P-plass 
Arbeidet vil starte 23. oktober.  
Aksjon: Trond henger info i heiser etc. ang. parkering. 

 
Sak 060/2006  Kontrakt for tildeling av HC-plasser 

Kontrakter er sendt ut til alle som har fått tildelt HC-plasser. Styret takker for 
mottagelsen av to meget vettuge innlegg i sakens anledning. Vi går nå inn for 
å utarbeide nye avtaler (ikke ”kontrakter”) på tildelte HC-plasser.  
Aksjon: Trond korrigerer avtaleteksten og sender ut til berørte parter. 
HC-plass 1 - som har vært tilgjengelig for alle beboere til av- og pålessing - er 
okkupert av en HC-bruker. Vedkommende blir nå skriftlig bedt om å flytte 
tilbake til sin opprinnelige tildelte HC-plass. Dette pga. at alle Styrets 
bestrebelser på omrokkering av HC-plassene ikke har lyktes.  
Aksjon: Rita skriver brev til vedkommende (sendes på høring til 
styremedlemmene først).   
Vedtak: HC-plassene blir Årsmøte-sak.  
 
 
 
 
 



Sak 057/2006 Tilbud fra Canal Digital 
Svein Hugo og Trond har vært i møte med Canal Digital og ble presentert et 
nytt tilbud. Dette pga. at tidligere tilbud er ”sprengt” mht. antall brukere. 
Vedtak: Styret går inn for at det nye tilbudet sendes til alle beboere for 
avstemning og at avgiften deretter legges fast inn i de månedlige 
felleskostnader.  
Aksjon: Trond/Canal Digital. 

 
Sak 061/2006 Regnskap 

Utskrift fra Hovedbok pr. 10/10-06 var vedlagt sakspapirene og ble noe 
kommentert.  
Regnskapet 2006 får videre gjennomgang i eget møte sammen med neste 
post - Budsjett 2007.  
Aksjon: Trond tar med bilagsmappa. 

 
Sak 062/2006 Budsjett 2007 

Utsatt til neste møte.  
Aksjon: Alle forbereder seg til eget budsjettmøte 31/10-06. 

 
Sak 063/2006 Lyssetting av fellesområdet F 10 

Vi har mottatt henv. fra Bergheim Terrasse om belysning av fellesarealet på 
toppen foran Bergheim Terrasse.  
Vedtak: Styret finner ikke anledning til å bruke 40.000 på 
dette verken i 2006 eller i 2007 da vi har store utgifter til lyssetting av egen 
parkeringsplass i år.  
Aksjon: Trond informerer John Gunnar Næss pr. mail. 

 
Sak 064/2006 Test av brannmelderne/summerne i alle leiligheter 

Ønske fra NTE som har serviceavtalen på anlegget om å gjennomføre en 
klokketest, samt summerne i alle leiligheter innen utg. av november. Dette 
innebærer at beboerne må varsles og at vi må ha tilgang til alle leiligheter. 
Aksjon: Trond avklarer med NTE om skriv og dato. 

 
Sak 065/2006 Beising av utvendige vegger i fellesareal 

Anne Kristin har vært i kontakt med MTG for vurdering av utvendige vegger. 
MTG anbefaler beising sommeren 2007 på vegger som ikke er under tak. 
Dette er ikke med i vår V-PLAN før 2010.  
Aksjon: Anne Kristin tar igjen kontakt med MTG og ber om prisoverslag og 
antatt areal. 

 
Sak 066/2006 Hengelås til boddør 

Ny beboer i leilighet 55 har meldt fra at hengelås (ca kr 1000,-) til bod 
mangler. Tidligere eier påstår at den alltid har manglet. Hvem betaler dette? 
Vedtak: Dette er en sak mellom selger og kjøper.  
Aksjon: Trond informerer den nye eieren om dette. 

 
Sak 067/2006 Tilsagn om tilskudd til tilstandsrapport 

Styret har på vegne av Bergheim Amfi søkt Husbanken om tilskudd ifm  
V-PLAN. Vi er innvilget et tilskudd på kr 34 425,-.  
Aksjon: Trond kontakter TOBB forvaltning og formulerer et svarbrev i samråd 
med dem slik at brevet blir formelt riktig m/de bilag som kreves (V-PLAN etc). 

 
Sak 068/2006 Klage på festbråk natt til 01/10-06 

Vi har mottatt klage fra en beboer i Bergheim Terrasse på festbråk fra 
Bergheim Amfi. Da Styret intet har hørt, ei eller mottatt klage fra naboer hos 
oss selv – er det lite vi kan gjøre annet enn å minne om at alle tar nødvendig 
hensyn til omgivelsene.  
Aksjon: Trond skriver et hyggelig brev tilbake til damen. 

 
 



Eventuelt: Tildeling av MC-plasser i parkeringskjeller. 
På rundskrivet om parkeringskjelleren tar vi med at de som ønsker 
parkeringsplass for MC/scooter i parkeringskjeller mot kr 50/mnd kan sende 
inn svarslipp på rundskrivet innen 1/11-06.  
Aksjon: 1) Rita varsler Lyngen/TOBB Service om at merking på vegg 

mangler.  
   2)  Dette blir med i rundskrivet. 

 
 
 
 

 
Neste møter:  Tirsdag 31. oktober kl. 18.00 – Bare budsjett/regnskap 
   Tirsdag 14. november kl. 18.00. Begge møter i Styrerommet. 
 
 
 
 
____________________ ______________________     _____________________ 
Trond Heimdal  Svein Hugo Andersen      Rita Østerlie Mørch 
 
 
____________________ ______________________ 
Greta Malmo   Trond Sedeniussen 


