
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 22.08.2006 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Tirsdag 22.08.2006 kl. 18.00 – 21.00  
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 

Rita Østerlie Mørch - sekretær 
   Anne Kristin Singstad - styremedlem  

 Greta Malmo  - styremedlem 
 
 Alfhild S. Kristiansen - varamann 
 Trond Sedeniussen - varamann  

  
SAKER TIL BEHANDLING 

Protokollen fra styremøtet 27.06.2006 godkjent.  
   
  Info om ting som har skjedd i sommer: 

- knust glass i dør i inngangspartiet (uheldig besøkende i rullestol – 
beboer betaler regningen) 

- 3 brannalarmer (feil på detektor nr. 126 i garasjekjeller – NTE har 
lokalisert feilen og rettet opp) 

- ødelagt sylinder i ytterdør (slitasje – skiftet ut) 
- downlights i heis (lysfester og lyspærer borte/stjålet?) 
Disse sakene vil bli omtalt i eget rundskriv til alle beboerne.  
Aksjon: Trond 

   
Sak 051/2006  Referatsaker 

a) Rutiner – Brannrutiner plusses på i tillegg til tidligere punkter. ”Rutiner” kan nå 
ferdigstilles. Aksjon: Svein Hugo/Trond 

b) Tavlen til ringeklokkelisten – Det avtales nå et møte med Bergmann i Skilt-
Teknikk og AU for å komme til enighet om pris og videre vedlikehold (utskifting av 
navn) av tavlen. Aksjon: Rita (Møte er avtalt til torsdag 31/8 kl. 16.30) 

c) Skifte av kabel i taknedløp er ennå ikke utført pga. bemanningsproblemer hos 
NTE iflg. Bastiansen. Aksjon: Trond følger fortsatt opp NTE. 

d) Filterpakkene er delt ut – 6 gjenstår. Aksjon: Greta 
e) Skadet boddør til leil. 7 kommer på plass 23/8 etter utallige purringer fra Trond. 
f) Beslag under glassfelt i fellesareal 6. etg. (for å sperre rotteinngang). Aksjon: 

Trond følger fortsatt opp kontakten med blikkenslager Olaf Hanssen for befaring. 
g) Opprydding i garasjen. Styret tok en befaring og det er stor fremgang, men 

fortsatt stort potensiale for opprydding hos mange. Aksjon: Trond sender brev til 
hver enkelt biloppstillingsplass-bruker som ennå ikke har ryddet opp ihht. instruks. 

h) Merking av P-plassen ute er ennå ikke utført pga. sykdom hos TOBB. Styret ber 
nå TOBB vente med oppdraget til vi er ferdig med montering av nye lysmaster på 
området. Aksjon: Trond. Rundskriv utformes ang. bobiler, feilparkering på 
vaskeplass, vinterparkering etc. Aksjon: Forslag utformes av Trond. 

i) Ny HC-plass til Elisabeth Hurlén er ennå ikke i orden pga. at vi må omrokkere 
tildelingene av HC-plasser i kjelleren og det har vært vanskelig å få til i ferietiden. 
Styret kommer med skriftlig henvendelse til alle med HC-plass om dette for å få 
plass til Hurléns store bil som trenger 2 meter til av/påstigning.  
Aksjon: Trond/Svein Hugo. 

j) Kontraktsforslag for tildeling av HC-plasser ble vedtatt. 
 



Sak 032/2006 Lys på P-plass 
Totaltilbud fra NTE med 10 lyspunkter inkl. graving, montering asfaltering etc. er 
mottatt. Det blir langt dyrere enn først antatt, men Styret går for den oppgraderingen 
som nå ligger inne i tilbudet med flere og dyrere armaturer (som hos Bergheim 
Terrasse) og som ”Lys-komiteen” anbefaler.  
Vedtak: Styret, enstemmig vedtak om å gå for dette tilbudet. 

 
Sak 052/2006 Filterpakker 

Det har vært frem og tilbake ang. byttefrekvens på filterpakker. Nåværende ordning 
er annethvert år. Styret ønsker å følge NTE’s anbefaling om årlig skifte.  
Vedtak: Styret går enstemmig inn for årlig skifte. 

 
Sak 053/2006 Klage på utført arbeid ang. avløp i utvendige svalganger 

Vi har mottatt svar fra Veidekke på vår klage. Veidekke gir en teknisk begrunnelse for 
utførelsen som vi ikke var klar over, og vi trekker vår klage og anser saken for 
avsluttet. Vi noterer oss at Veidekke har utlovet oppussing av rømningsdørene 
forskriftsmessig: Sliping, 2 ganger grunning med Jotun Arcanol og 1 toppstrøk med 
Drygolin extrem med anbefaling til oss om kontroll hvert 3. år. Det blir montert beslag 
over dørene der det er behov.  Aksjon: Trond skriver til Veidekke v/Wærnes om ok. 
Vedtak: Kontroll av rømningsdørenes tilstand settes inn i V-PLAN. Rensing av alle 
utvendige sluk 2 g/årlig overlates til TOBB. Terrassesluk er fortsatt hver eiers ansvar.  

 
Sak 054/2006 Rutiner ved brannalarm 

Det vil nå bli utarbeidet en plakat med ”INSTRUKS ved brannalarm” ved alarm-
sentralen i 1. etg. med flg. tekst: 
 

• Ved brannalarm – ring 110. 
• De som kan, forlater leiligheten. 

Gå ut i 1. etg. eller i friareal i 6. etg. – alle samles på 
parkeringsplassen 

• Ikke benytt heisene. 
• De som velger å bli i leiligheten lukker alle dører og vinduer – 

du bor i ”sikker branncelle” 
• Gul vest til ”brannleder” skal installeres i el-rommet 1. etg. 
 

I løpet av høsten bør vi ha en ikke varslet brannøvelse etter at ”Rutiner ved  
brannalarm” er sendt ut til beboerne. 

 
Sak 050/2006 Jørgensens parkeringsplass 

Plass nr. 12 disponeres nå av Styret. Jørgensen tilbys denne mot at Styret disponerer 
hans plass til MC’er inntil videre. Det inngås kontrakt om dette. Aksjon: Trond/Svein 
Hugo. 

 
 
 Neste Styremøte onsdag 06. september kl. 18.00 på Styrerommet evt. privat. 

 
 

 


