
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 19.08.2003 
 
 
Sted:  Bergheim Amfi, hos Olav. 
Tid:  Tirsdag 19.08.03 kl. 17.30 
 
Tilstede: Arve Tranøy   -styrets leder 
  Trond Heimdal  -styremedlem 
  Georg Johansen  -styremedlem 
  Martin Udbye   -styremedlem 
  Anne Kristin Singstad  -varamedlem 
  Olav Jenssen   -varamedlem 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 
  Innkalling og saksliste for styremøtet ble godkjent. 
 
Sak 106/2003 Referatsaker. 

Arve refererte en del saker, bla. befaringer med Veidekke, mugg i 
yttervegger i garasjen, oppfylling ved vestre garasje inngang, og sluk 
med avløp på verandaene. 

 
Sak 107/2003 Søknad fra M. B. Postholm om grind i stakittgjerdet. 

Søknaden avslås pga av konsekvensene for beblantningen og 
utendørspalnen 

 
Sak 108/2003 Søknad fra Erling Petersen om skyvedør av glass på balkong. 

Søknaden innvilges. Det betinger at de forholder seg til eksisterende 
glasstype. Seksjonseier må selv sjekke om det er behov for 
godkjenning fra bygningsmyndighetene. Lignende søknader kan 
godkjennes av arbeidsutvalget. 

 
Sak 109/2003 Søknad fra K. J. Olsøybakk om montering av elektrisk døråpner i 

hovedinngangen. 
Søknaden godkjennes med forbehold om at sluse opprettholdes og at 
døråpneren blir koblet til fjernstyringen av låsen i ytterdøren. 

 
Sak 110/2003 Strøm til de enkelte seksjonene. 

Dårlige tilbud fra TEV og Trønderenergi. Georg og Trond følger opp  
prisutviklingen utover høsten og innhenter eventuelle tilbud. 

 
Sak 111/2003 Regnskap, budsjett, likviditet. Basales håndtering. 
 Styret forfattet et eget skriv til Basale om vårt syn på deres behandling 

av diverse viktige saker. 
 Vedtak: 
 Vedtaket oversendes vår regnskapsfører Basale Boligforvaltning til 

oppfølging og videre forføyning. Styret avventer nærmere rapport for 
oppfølging. 

  
 
 
 



Styret i Bergheim Amfi har på styremøte 19.08.03 fattet følgende vedtak: 
 

1 .  Styret i Bergheim Amfi er forundret over at Basale Boligforvaltning ikke har fulgt      
opp bestemmelsen i Bergheim Amfis vedtekter ang. innbetaling av felleskostnadene. 

2 Styret vil presisere at hvis den månedlige felleskostnaden ikke er betalt innen den  
14. i forfallsmåneden, må det sendes purring med varsel om inkasso hvis betaling ikke 
skjer innen månedens utløp, Purregebyr er kr. 53.- Purregebyr, varsel om 
forsinkelsesrente på 12 % p.a. etter 14 dager og varsel om inkasso må skrives på 
månedsfakturaen som sendes den enkelte seksjonseier.. 

3.   Om byggherren, Bergheim Terrasse Eiendom AS, har problemer med enkelte  
kontrakter, er dette oss uvedkommende. Så lenge en seksjon formelt ikke er           overtatt 
av andre, må Bergheim Terrasse Eiendom betale felleskostnadene. Styret går ut fra at 
Basale sørger for å beregne dette og oversender regningen til Bergheim Terrasse 
Eiendom. 

4. Når det gjelder leilighetene/seksjonene som ikke var ferdige i desbr. 2002, gjelder 
det samme. 
Innflytting var av byggherren satt til 1. kvartal 2003, og når innflytting senere av 
byggherren ble bestemt til 1.-17. desbr. 2002, må Bergheim Terrasse Eiendom 
betale felleskostnadene for disse seksjonene fra 18. desbr. 2002. Sameiet Bergheim Amfi 
har betalt fellesutgifter som strøm, renhold, matteservice, kabel-TV, vaktmestertjenester 
som brøyting, strøing osv. og forsikring fra 1. desbr. 2002- dette er ugifter som påløper 
Sameiet uavhengig hvor mange som er innflyttet. 
For ikke å gjøre for stor forskjell kan vi gå med på at felleskostnadene for alle uferdige 
eller usolgte leiligheter betales fra 18. desbr. 2002. 

5. Styret går videre ut fra at når Basale ikke har gjort den jobben de skulle gjøre, må de 
sørge for at regningene som skal betales blir betalt innen fristene slik at det ikke påfører 
Sameiet ekstra kostnader – vi går ut fra at Basale sørger for dette uten ekstra utgifter for 
Sameiet. 

6. Vi henviser for øvrig til skriv av 27.07.03 fra formannen i styret for Bergheim Amfi til 
Basale Boligforvaltning – kopi vedlagt. 

 
Sak 112/2003 Aviskasse i rundkjøringen. 
 Ønske om at det settes opp en kasse i rundkjøringen for leveranse av 

avisene. Dagens forhold med leveranse ved inngangspartiet, medfølger 
masse støy for nærliggende leiligheter. Ann Kristin forhører seg med 
Adressa om muligheten for å få satt opp en slik kasse. 

 
Sak 113/2003 Dugnader. 

- Dugnad i begynnelsen av september. 
- Forslaget om fast dugnadsdag i måneden ble avslått. 
- Olav setter opp seksjonsnr. skiltene på alle ytterdørene. På motsatt 

side av hengslene. 1,6 m høyde. 
- Fordeling av lysinnspeksjon i etasjene. 

Arve Kjeller. 
Olav  1. og 2. etg. 
Martin 3. og 4. etg. 
Venche 5. og 6. etg. 
Georg 7. og 8. etg. 
Trond 9. 10. og 11. etg. 

 
 
___________  __________  _____________ ____________ 
Arve Tranøy  Martin Udby  Georg Johansen Trond Heimdal 
 
 
 ______________ __________________ ___________ 
 Venche Johansen Anne Kristin Singstad  Olav Jenssen 


