
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 21.01.2009 
 
Sted:   Leil.116 (Trond H))       
Tid:   Onsdag 21.01.2009  kl.1800-2000 
Til stede:  Trond Heimdal Styreleder 
   Trond Sedeniussen Nestleder  
   Sverre Pettersen Styremedlem  
   Tove Tronvold Styremedlem  
   Eva Kinn  Sekretær 
   Terje Hareide  1.varamedlem    
 
Møtereferat pr.26.11.2008 ble godkjent og signert. 
Møtereferat fra ekstraordinært styremøte 22.12.2008 ble godkjent og signert. 
 
 
Diverse info: 

- Lysarmaturet på navneskiltlista ved inngangen er byttet. 
- Det er montert lys i redskapsboden i kjelleren. 
- Terje Hareide melder om diverse utskiftinger i forbindelse med 

belysning i fellesarealene: 11.etg: takarmaturet i heisrommet er 
utbedret, 4.etg: skal byttes, 8.etg: retningslyset er defekt og skal 
skiftes, takarmaturet i foajeen har fått dempet lyskvalitet. 

- P.g.a. aksjoner er det en del forsinkelser i søppeltømmingen.  
      Juletrærne er imidlertid fjernet. 
- I forbindelse med den årlige servicen på brannslukningsutstyret i 

mars vil vi be om kontroll også av beboernes apparater. Det vil bli 
gitt nærmere info om hvordan dette praktisk skal gjennomføres. 

- To beboere har meldt tilbake at de ikke kommer seg ut ved brann, 
og de har fått svar på spørsmål vedrørende eventuell evakuering. 

 
Sak 001/2009  Referatsaker 

a) Kloakklekkasjen i 9. etg. Oppbygging av gjenstående leilighet går 
sin gang. 

b) Befaring i steinbruddet er utført av Rambøll AS og rapport er  
mottatt. To punkter med anbefalt utbedring av sikring blir fulgt opp. 
Veidekke kontaktes. 
 

Sak 043/2007  Branninspeksjon 
Styreleder og nestleder har gjennomgått rapporten. Det er ikke påpekt 
mangler av alvorlig karakter. Litt avklaringer gjenstår, blant annet, 
røykluker i rømningstrappene omfattes ikke av nåværende service. 
Dette vil nå legges inn i rutinemessig service og ivaretas av NTE. 
 

Sak 027/2008  Sameiet sin hjemmeside. 
Fortsatt lite fremdrift, men arbeidet er i gang. Vi må få til en bindende 
avtale innen neste styremøte. 

 
 
 
 



Sak 34/2008  Redskapsbod 
   Forslag utarbeidet av Sverre Pettersen. 

Videre fremdriftsplan:  
- Møte med berørte beboere snarest mulig. Trond Heimdal og Sverre 

Pettersen følger opp. 
- Nabovarsel sendes.  
- Sverre Pettersen avklarer forhold rundt grunnarbeid, utnyttelsesgrad 

og kostnader. 
 
Sak 35/2008  Innglassing av altaner 

Forespørsel sendt til ARC arkitekter om et prisoverslag for forslag til 
innglassing av altaner. Vi avventer svar fra arkitekten. 
 

Sak 37/2008  Politianmeldelse av beboer 
Styret har anmeldt en beboer på grunn av uvettig bruk av fyrverkeri, 
kvelden før 20.12.2008. Ved to tilfelle ble det avfyrt fyrverkeri fra hans 
veranda. Det ble også avfyrt bakkefyrverkeri med 25 skudd ca. 8-10 
meter fra bygningen. Saken blir videre fulgt opp av 
påtalemyndighetene. Styret avslutter derfor denne saken. 
 

Sak 002/2009  Gjennomgang av låssystemene på ytterdørene 
Som et ledd i å forbedre sikkerheten i bygget, skal Styret i løpet av 
våren ha en fullstendig gjennomgang av låssystemene i ytterdørene til 
fellesarealene i bygget. 
 

Sak 003/2009  Sprekker i asfalten i nedkjøringen til p-kjeller 
Asfalten i nedkjøringen til p-kjelleren er sprukket opp. Vi vil undersøke 
mulige årsaker og behov for utbedringer, når vinteren gir seg. Foreløpig 
vurderer vi å begrense brøyting med tungt utstyr i nedkjøringen. 
 

 
Årsmøtet 2009 er satt til 21.april kl. 1800 på Strinda videregående skole.   
Beboermøte holdes som vanlig i etterkant av årsmøtet. 
 
Neste styremøte: Tirsdag 24.02.2009 kl. 1800 i leilighet 105, 8.etg. hos Sverre.  
Forslag til årsberetning legges fram på møtet. 

 
 

 
 
___________________ ____________________ ________________________
  

Trond Heimdal  Sverre Pettersen  Trond Sedeniussen 
 
 
___________________  ___________________  

Tove Tronvold  Eva Kinn 
     


