
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 23.08.2005 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Tirsdag 23.08.2005 kl. 18.00 – 20.30  
Til stede: Trond Heimdal - nestleder/fung. styreleder 
  Rita Østerlie Mørch - sekretær 
  Svein Hugo Andersen - styremedlem 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem 
  Greta Malmo  - varamedlem 
  Kirsti Ingdal  - varamedlem  
Forhindret: ArveTranøy  - styreleder 

SAKER TIL BEHANDLING 
  Protokollen fra styremøtet 15.06.2005 godkjent.  
 
Sak 061/2005  Referatsaker 

a) VPLAN er startet opp – TOBB og Trond har hatt en gjennomgang i bygget. 
Positivt inntrykk så langt. 

b) Nøkler – gjennomgang v/Svein Hugo – oversikten ok. 
c) Regnskap 2. kvartal/1. halvår – Anne Kristin påpekte at kr. 5.000,- fra 

styrehonorar + kr. 700,- i arb.giveravg., som er hennes honorar for 2004 
og tidligere er varslet om, skal overføres til utsmykning, dvs. kto. inventar. 
Trond varsler regnskapsfører. 

d) Telefon fra Bergheim Terrasse ang. festbråk – Trond og Rita avlegger leil. 
88 et besøk og snakker om saken. 

 
Sak 062/2005 Søknad fra Elisabeth Hurlén om stikkontakt i svalgang 1. etg. + ekstra 

lås på veranda. 
 Lås på verandadør er en privatsak – ok fra styret. 
 Styret fant ikke å kunne tillate stikkontakt i svalgang for oppbevaring og lading 

av rullestol. Søkeren har tidligere fått tildelt plass og montert stikkontakt i 
garasjekjelleren og bør kunne benytte denne til lading. Fellesarealene rundt i 
huset bør beskyttes og ikke belastes med rullestoler, rullatorer, barnevogner 
etc. Hun underrettes snarest om dette muntlig v/Trond og Rita, deretter 
skriftlig. 

 
Sak 063/2005 Mail fra Kirksæter. 
 Styret har ingen bemerkninger til hans klager på flyttebil. Det vil bli sendt 

skriftlig avslag på hans forespørsel om røykeforbud på egne terrasser i 
sameiet. Dette vil være en inngripen i de enkelte beboeres privatliv og ingen 
er forespeilet slike restriksjoner ved kjøp av leiligheter her. 

 
Sak 064/2005 Heisene. 

Trond orienterte om årsaken til stans i 14 dager i sommerferien. Saken ok, 
men ikke akseptabelt hvis det gjentar seg. 

 
Sak 065/2005 Lyspærer og armaturer. 

Terje Hareide jobber for å få fullstendig oversikt. Har vært i dialog med TEV 
ang. feilsøk. 

 
Sak 066/2005 Hundepiss i - og ved inngangspartiet. 

Det er ikke akseptabelt at folk ikke rydder opp etter dyrene sine hverken ute 
eller inne.Svein Hugo lager et rundskriv på forholdene og minner om regler for 
hunde- og kattehold.  



Sak 067/2005 Ringeliste til Falck/Schindler. 
Oppdatert tlf.liste over nåværende styre oversendes av Trond. Styret tar en 
gjennomgang av nødhjelp ved heisstans hvor folk er innestengt, i forkant av 
neste styremøte. 

 
Sak 068/2005 Garasjeport 

Blokkert garasjeport med utrykning fra Hørmann (kostnad kr. 4000,-) 
avstedkommer at styret v/Trond innhenter et uforbindtlig servicetilbud fra 
Hørmann. 

 
Sak 069/2005 Utelys P-plass 
  Saken er under arbeid – videre informasjon neste møte. 
 
Sak 070/2005 Inventarliste 

Inventarliste + utstyrsliste kan ikke utarbeides før Anne Kristin og Kirsti får 
tilgang til bilagspermene. Dette skal ordnes av Trond. 

 
Sak 071/2005 Nett over sandkassen. 

Det kjøpes nett til sandkassen. Dette taes med i rundskrivet til katte-
/hundeeierne. Kirsti er ansvarlig for dette. 

 
Sak 072/2005 Henvendelse fra Startbo ang. leie av garasjeplass.  

Trond melder tilbake at vi ikke har ledige plasser. Informerer samtidig 
Bergheim  Terrasse v/formann Næss om vår tilbakemelding. 

 
Sak 073/2005 Søknad om handicap-parkering.  

Sellgrens i leil. 103 får avslag. Kriteriet for evt. tildeling av plass må være 
offentlig godkjent handicap-oblat. Rita skriver brev utformet av styret, Trond 
underskriver. 

 
 
 
_____________________          ____________________          ____________________ 
      Trond Heimdal   Rita Østerlie Mørch  Svein Hugo Andersen 
 
 
 
 
 
_____________________          ____________________          ____________________ 
      Anne Kristin Singstad  Kirsti Ingdal   Greta Malmo 
 
 
 
NB!  Neste styremøte er berammet til torsdag 22. september kl. 18.00 på styrerommet. 


