
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 23.11.2010 
 
Sted:  Leilighet 116 (Trond Heimdal) 
Tid:  Tirsdag 23.11.2010 kl 17.00 – 18.30 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder 
  Trond Sedeniussen  Nestleder 
  Asbjørn Flatås  Styremedlem 
  Roar Jørgensen Styremedlem 
  Tove Tronvold  Sekretær 
 
Møtereferat pr. 27.10.2010 godkjent og signert. 
 
Sak 34/2010  Referatsaker 

a) Asbjørn og Trond har hatt ett oppklaringsmøte med TOBB 
rundt budsjett for 2011.  Alle misforståelser er nå ryddet av veien. 
Saken avsluttes. 

     
Sak 09/2010  Brannalarm 
   Røyklukene i trappeoppgangene som har åpnet seg automatisk ved 
   brannalarm, er nå koblet slik at de åpnes av brannvesenet, ved behov. 
   NTE har utført oppdraget.  Byggforskrifter som antyder, og  
   brannforskrifter som påpeker at røyklukene skal ha manuell styring, er 
   oversendt NTE Elektro.  Styret anser seg som ferdig med saken, da 
   dette bør være en sak mellom utbygger og NTE, som en restanse fra 
   byggeperioden.  Saken avsluttes på dette grunnlaget. 
 
Sak 18/2010  Strømbesparende tiltak i P-kjelleren 

Arbeidsgruppen har mottatt kontraktutkast med kontraktssum.   
Styret godtar og signerer kontrakten.  Arbeidet med å bytte ut 
lysarmaturene i p-kjelleren vil bli påbegynt før jul. Noen av armaturene 
som demonteres, kobles opp i bodene i p-kjelleren, slik at det blir bedre 
belysning i dem. 

 
Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 

Ny heve/skyvedør til leil. 71 er ankommet. Arbeidet med utskiftning 
blir påbegynt like over nyttår.  Videre fremdrift i denne saken avklares 
med Sintef Byggforsk når heve/skyvedøren i denne leiligheten er 
skiftet. 

    
Sak 32/2010  Maling av svalganger og heisrom 2.etg. 

Malerarbeidet har stoppet noe opp pga av sykdom. Det purres opp mot 
malemester Blakstad slik at arbeidet ferdigstilles så snart det lar seg 
gjøre. Saken avsluttes. 

 
Sak 35/2010  Langtidsbudsjett fra TOBB AS 
   Styret avslutter avtalen med langtidsbudsjett (-plan) med TOBB AS 
   Det er planlagt vedlikehold foreslått i VPLAN som er mest  
   retningsgivende for et langtidsbudsjett.  Styret foretar en mer selektiv 
   vurdering av behovene, bygd på forslagene fra VPLAN. 



Sak 36/2010  Julegløgg 
Det årlige julegløggarrangementet blir avholdt tirsdag 14.12 kl 17.00 i 
foajeen som tidligere.  Er det noen i Sameiet som ønsker å stille ut sine 
håndtverksprodukter ifm julegløggserveringen? Vi ønsker å gjenta 
suksessen fra i fjor, så ta gjerne kontakt med Styret slik at vi får en 
oversikt over hva og hvem. 

 
 
Neste styremøte: Tirsdag 25. januar kl 18.00  
 
 
 
 
 
_________________               ______________________                    __________________ 
    Trond Heimdal   Trond Sedeniussen   Tove Tronvold 
 
 
 
 
 
                       _________________                                 _______________________ 
      Asbjørn Flatås     Roar Jørgensen 
 
    


