
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 21/04-05 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Torsdag 21/04-05 kl. 17.30 
 
Tilstede: Arve Tranøy  - styrets leder 
  Trond Heimdal  - nestformann (ref) 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem  
  Venche Johnsen  - styremedlem  
  Per Gjertsen   - styremedlem 
  Ole Antonsen  - varamedlem 
Forfall: Inger Johanne Dybwad - varamedlem 
 
Protokoll fra styremøte 07/04-05 godkjent. 
 
SAKER TIL BEHANDLING. 

 
Sak 038/2005 Referatsaker. 

a) Det har begynt å komme inn bestillinger på maling av 
verandatakene. MTG starter med arbeidet i løpet av mai. 

b) Servicekontrakt til punpeanlegget er undertegnet og oversendt til 
YIT. 

c) Martha og Lars Nypan driver med beskjæring, raking og 
gjødsling i bedene. Klatrehortensia til 4. og 6 etg. er innkjøpt. 

d) Det er bestilt stikkontakt og lys til søndre bergrom. I tillegg er det 
bestilt stikkontakter til nordre bergrom, avfallsrommet og 
garasjedel A, ved HC-plass 6. 

e) Styret vedtok 07/04-05 budsjett for 2005 med noen små 
justeringer av TOBB's forslag.  

f) Skal det settes ned en komité for å vurdere behovet for å etablere 
en grillplass i skogkanten på baksiden av høyblokken? Hva skal 
eventuelt gjøres? 

g) Heisene har fungert tilfredsstillende i det siste, bortsett fra ett 
tilfelle hvor den ene heisen stoppet og en person måtte hjelpes ut. 
Årsak ukjent! 

 
Sak 036/2005 Kloakk nedløp. Fortsettelse av sak 036 fra forrige styremøte. 

Befaring slo fast at søndre løp hadde for lite fall. Dessuten har den 
del tverrforbindelser også for lite fall.  Disse tingene vil bli utbedret 
uten kostnad for sameiet. Regning for reparasjoner i påsken, er 
oversendt NTE. 

 
 



Sak 039/2005 Årsmøtet 2005. 
a) Valg av møteleder: 

Formannen leder møtet frem til valgene. 
En fra valgkomiteen leder møtet under valgene. 

b) Valg av protokollfører: 
Nestformannen fører protokoll. 

c) Anne Kristin og Inger Johanne tar imot og registrerer 
medlemmene. 

d) Det har ikke kommet inn noen forslag til styret, som styret kan 
fremlegge på årsmøtet. 

e) Beboermøtet etter årsmøtet blir et åpent møte uten noen konkrete 
saker.  

 
Sak 040/2005 Parkering foran inngangspartiet. 

a) Tomgangskjøringen foran hovedinngangen er fortsatt et problem. 
Enkelte bryr seg over hodet ikke. 

b) Det har vært en tendens at det har blitt parkert MC utenfor 
inngangspartiet. Dette er til sjenanse for de som bor i de nederste 
leiligheten. Spesielt når de startet opp, kanskje sent på kveldstid 
eller på natten. Spesielle grep må tas hvis problemet vedvarer. 

c) Det er håp om at det blir mer strukturert sykkelparkering utenfor 
amfiet så snart sykkelstativene er på plass. 

 
 
 
 
 
______________   ________________  ______________ 
   Arve Tranøy       Trond Heimdal       Ole Antonsen 
 
 
 

____________________   ___________________   
            Venche Johnsen    Anne Kristin Singstad 
 
 
 
  ____________________ 
      Per Gjertsen 


