
 
Referat fra styremøte Bergheim Amfi 22. 09. 2009 
 
Sted: Leilighet 118 (Tove) 
Tid: Torsdag 22.09.09    kl. 1800 – 21.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder 
  Trond Sedeniussen  Nestleder 
  Sverre Pettersen Styremedlem 
  Roar Jørgensen Styremedlem 
  Tove Tronvold Sekretær 
   
Møtereferat pr. 27.08.09 ble godkjent og signert. 
Møtereferat pr. 03.09.09 ble godkjent og signert. 
 
Sak 27/2009  Referatsaker 
   a) Arbeide med utbedring/sikring av bergveggen i 6. etg. er utført etter 
         rapporten.  Saken avsluttes. 

b) Noen av glassfeltene i trappoppgangen har hatt skarpe kanter.  
Disse er nå slipt.  Saken avsluttes. 

   c) Fast rundskriv som deles ut hvert år. Noe revidering av teksten.   
 
Sak 02/2009  Gjennomgang av låssystemene på ytterdørene 
   Befaring av låssystemene på alle ytterdørene i fellesarealene er  
   gjennomført. 
   3 låssylindere er bestilt og blir byttet ut.  

Det vil bli montert to nye kameraer. Ett i foajeen og ett i fellesarealer 6. 
etg. 

 
Sak 19/2009  Maling av innvendige svalganger/korridorer 
   Det er gjennomført kartlegging/befaring av svalgangene. 
   Avventer svar og pristilbud fra malerfirma før videre arbeide. 
      
Sak 21/2009  Rørinspeksjon/spyling av kloakkrør i 6. etg og 9. etg. 
   Nestleder og Styreleder hadde møte med Veidekke AS om saken. 

Konklusjon: Veidekke AS tar ansvar for en fullstendig rørinspeksjon og 
spyling av avløpsrørene i alle leilighetene i 6. etg og 9. etg. De vil leie 
inn et rørleggerfirma for å utføre jobben. 
Styret vil i etterkant motta en konklusjon etter inspeksjonen som vil 
fortelle oss hvordan tilstanden er i avløpsrørene. Vi vil på bakgrunn av 
denne rapporten vurdere videre fremdrift. 

 
Sak 23/2009  Avslag fra NAV om montering av automatiske døråpnere 
   NAV har avslått 2 søknader om automatiske døråpnere  
   i bygget og brukt som begrunnelse at dette er huseiers ansvar. 
   Styret følger opp Saken om dette er i henhold til byggforskrifter som 
   omhandler type bygg som BA. 
   Rambøll AS er engasjert for å sjekke ut dette. 
 
 



Sak 26/2009  Budsjett 2010 
   Styret har utarbeidet et budsjettforslag som er sendt TOBB AS. 
   Har ikke mottatt tilbakemelding ennå. 
   Avventer tilbakemelding fra TOBB AS før endelig vedtak rundt  
   budsjettet 2010 fattes. 
 
Sak 28/2009  Høstdugnad 
   Høstens dugnad står for tur. 
   Dato: Tirsdag 6. oktober kl. 17.00.  

Benker rengjøres og settes i bergrommet, slukene ute rengjøres,  
rister v/heis, sluk i utvendige svalganger etc. 

   Container vil bli bestilt og blir stående fra mandag til torsdag i uke 41. 
   Styret håper mange kan være behjelpelig med ryddingen. 
 
Sak 29/2009  Teppebankerstativ 
   Styret har mottatt forespørsel om å montere teppebankerstativ i 6.etg. 
   utenfor branntrapp v/heisen. 

P. g. a. støy og støvproblematikk i forbindelse med dette – avviser et 
enstemmig Styre forslaget om montering. I svar til beboer som rettet 
forespørselen, spør vi om det er et utbredt ønske om dette i Sameiet? 
Kanskje det kan stilles som forslag til Årsmøtet? 

 
Sak 30/2009  Søknad/forespørsel om å sette opp varmepumpe i leilighet 

Styret har mottatt søknad om å montere varmepumpe i en endeleilighet. 
   Søknaden innvilges i henhold til kriterier nevnt i søknaden: 
    

• Meget støysvak utedel. Denne skal ikke være til sjenanse for 
andre beboere 

• Utedelen av varmepumpen skal ikke være synlig for andre 
beboere. Pumpen monteres på gulvet på altanen slik at den ikke 
blir synlig utenfra.  

• Utedelen monteres på et gulvstativ som hindrer vibrasjon. 
• Utedelen bygges inn i en kasse som ikke gjør pumpen synlig. 
• Rørføringer monteres i dekkekasse som males slik  at de ikke 

blir synlig. 
 

Hvert enkelt tilfelle/søknad om tillatelse – krever godkjenning 
av Styret. 

 
Neste styremøte: Tirsdag 27. oktober kl. 18.00 – leilighet 105 (8.etg) hos Sverre 
 
 
_________________               ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   Trond Sedeniussen   Tove Tronvold 
 
 
                       _________________                                 ____________________ 
   Sverre Pettersen    Roar Jørgensen 
 


