
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 22. 1. 2008 
 
Sted:   Styrerommet 
Tid:   Tirsdag 22.1. 2008 kl.1800-2000 
Til stede:  Trond Heimdal  - styreleder 

Trond Sedeniussen  - nestleder 
Greta Malmo    - styremedlem 

   Eva Kinn   - sekretær  
   Terje Hareide   - vararepresentant 
Forfall:  Anne Kristin Singstad - styremedlem 
 
Møtereferat pr.12.12.2007 ble godkjent og signert. 
 
Sak 049/2007  Referatsaker 

a) Rest filtpakker. Det er fortsatt et par filtpakker igjen. Henges på 
eiernes dør og saken avsluttes. 

b) Serviceavtale med NTE klima inngåes etter noen korrigeringer av 
den foreslåtte standardavtalen. 

c) Hovedsikringen i p-kjelleren er nå stabil etter at den ble byttet. Vi 
har fått medhold av NTE elektro i at dette er en reklamasjonssak, og 
arbeidet medfører derfor ingen utgifter for Sameiet. 

d) Julegløggaften ble gjennomført onsdag 19.12. Det var godt oppmøte 
også i år, og vi anser arrangementet som vellykket. 

e) Det er igjen registrert hundepiss rundt søylen i foajéen. Hundeierne 
innkalles til møte tirsdag 5. februar kl.1800 på styrerommet. 

 
Sak 016/2007  Luktplager i sluk og fra ventilasjonsanlegget 

Styreleder er i dialog med Veidekke og saken følges opp. 
 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 

Styret har ennå ikke mottatt tilbakemelding fra Veidekke AS på 
branninspeksjonsrapporten. Purring er sendt og saken følges opp. 
 

Sak 048/2007  Reklamasjonssak leil. 27 
TOBB AS Teknisk avdeling og Veidekke AS hadde befaring hos 
beboer sammen med blikkenslager 08/1-2008. Tidligere arbeid blir 
utbedret uten kostnader for beboer eller Sameiet. Manglene vil bli 
utbedret samtidig som manglene i leil. 71 blir utført. 
Saken avsluttes fra Styret sin side. 

 
Sak 050/2007  Lekkasje i tak soverom, leil.71 
   Jfr. Sak 048/2007. Sameiet er påført utgifter i denne saken. Disse bør  

dekkes av Veidekke. Utbedringsarbeidet blir koordinert mellom 
beboere, Veidekke AS og Blikkenslager Olaf Hansen. 
Saken avsluttes fra Styret sin side. 
  

Sak 051/2007  Utvendig sluk i 12. etg. 
   Det er avtalt møte med Veidekke AS for å drøfte avtale om inspeksjon  

av sluk som er utilgjengelige for beboerne. 
 



Sak 001/2008  Innkjøp av tralle 
Etter gjentatte sammenbrudd og reparasjoner på den trallen som ble 
innkjøpt i fjor, har styret gått til anskaffelse av en ny og mer robust 
tralle. Denne vil være på plass i p-kjelleren i nær fremtid. 
 

Sak 002/2008  Garasjeporten 
 Julaften ble det problemer med garasjeporten som ikke ville åpne seg. 
Servicevakt ble tilkalt og krisen avverget med at porten ble satt i åpen 
stilling fram til 27/12, da den ble reparert. Saken følges opp i forhold til 
Veidekke og Hörmann Porter for å finne en løsning som sikrer at 
beboerne skal kunne komme seg ut av garasjen selv om porten av en 
eller annen grunn står. 

 
Sak 003/2008  VPLAN 

Styret går inn for en oppdatering av VPLAN i 2008 samt oppretting av 
langtidsbudsjett. 
 

 
Årsmøtet blir avholdt tirsdag 15. april 2008, i Aulaen på Strinda vgs. Lokalet er bestilt. 
Innkalling sendes ut like etter påske. 
 
Neste styremøte blir onsdag 27. 2. 2008 kl.1800 på styrerommet. 
 
 
____________________ ____________________ __________________ 
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Greta Malmo 
 
 
____________________ _____________________ 
Terje Hareide   Eva Kinn 
 
 
 
 
 
 


