
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 23.10.2007 
 
Sted:   Leilighet 125 hos Eva Kinn 
Tid:   Tirsdag 23.10.2007 kl.1800-2100 
Til stede:  Trond Heimdal  - styreleder 

Trond Sedeniussen  - nestleder 
Greta Malmo   - styremedlem 

   Rita Riksaasen  - varamedlem 2 
   Eva Kinn   - sekretær 
Forfall:  Anne Kristin Singstad - styremedlem 
 
Møtereferat pr.25.09.2007 ble godkjent og signert. 
 
Sak 039/2007  Referatsaker 

a) Deksel over monterte varmekabler i glasshuset i 6.etg. er montert. 
Søylen ved heisen i 5. etg. er ferdig oppusset.. Disse to sakene 
avsluttes. 

b) Samlingen i lokalene i Bergheim Terrasse fant sted den 01.10. 
Arrangementet var vellykket. Marit Bjørgan og Marta Johanson 
følger opp og inviterer til neste samling 12.11.  

c) Rest filterpakker; Greta fortsetter servicen med å få fordelt 
resterende filter til de 6 beboerne som ennå ikke har hentet sine 
pakker. 

d) Stativet til Byavisen i foajeen blir stående permanent og saken 
avsluttes. 

e) Treet på enden av lavblokken er ennå ikke fjernet, og styret følger 
opp saken inntil treet er vekk. 

f) Høstdugnad ble gjennomført som planlagt 09.10.  
g) Serviceintervallet på garasjeporten er doblet fra 2 til 4 ganger i året. 
h) Styreleder har snakket med Bergheim Barnehage vedrørende 

problemet med sneiper i bed og sluk. De lovet at dette skulle 
opphøre øyeblikkelig. 

i) Madrassen som sto i søppelrommet ble ikke fjernet av de som satte 
den der, til tross for innstendig oppfordring fra Styret. Madrassen 
ble kastet i containeren av dugnadsgjengen. 

j) 2 stk. stiger er innkjøpt og plasseres i henholdsvis vaktmesterboden 
og el-rommet i 11 etg. Slukene i 12 etg. blir nå sjekket av Veidekke, 
men bør renses årlig i forbindelse med dugnad. 

k) Røyking er forbudt i alle fellesarealer og Røyking forbudt-skilt blir 
bestilt til garasjekjelleren. 

 
Sak 016/2007  Luktplager i sluk og fra ventilasjonsanlegget 

Kartleggingsskjemaene er oversendt Veidekke AS og vi har fått 
tilbakemelding på disse. Vi er imidlertid ikke fornøyd med 
tilbakemeldingen, som virket uklar og lite konkret i forhold til 
Veidekkes ansvar og oppfølging. Veidekke kontaktes for avklaring. 
Vi ønsker ett møte med Veidekke AS, NTE Klima og Styret på BA 
V/Styreleder og nestleder. 
 

 



Sak 043/2007  Branninspeksjon 
Styret har innhentet anbud fra COWI AS og Rambøll AS. Tilbudet fra 
COWI er timebasert, det fra Rambøll har fastpris. Tilbudene kommer 
likt ut prismessig og Styret har valgt å satse på Rambøll.  
Leder og nestleder foretar forhåndsbefaring og følger opp inspeksjonen 
i forhold til firmaet. 
 

Sak 045/2007  Strømuttak på HC-plasser 
   Det er bestilt strømuttak hos NTE Elektro til alle HC-plassene. 
 
Sak 046/2007  Fotocelle til lys i fellesareal og utelys. 

Fotocellen har feilet 3 ganger i høst. NTE elektro har inspisert 
opplegget og foreslår en ny type styring som innretter seg etter 
årstidene. Dette er bestilt. 
 

Sak 047/2007  Budsjett 
Styret gjennomgikk de ulike poster og drøftet endringer. Vårt primære 
mål er å holde budsjettet innenfor en ramme som gjør at vi slipper 
øking i fellesutgiftene neste år. (Vi hadde en øking i inneværende år i 
forbindelse med Canal Digital og Komplett Minipakken.) Vi må 
imidlertid i påfølgende år regne med en viss prosentvis økning. 
 

Sak 048/2007  Reklamasjonssak  
   Gerd Arntzen i leilighet 27 har hatt en reklamasjonssak gående med  

Veidekke siden 2002. Pr. dags dato er skadene fortsatt ikke 
tilfredsstillende utbedret, selv om Veidekke har sagt seg ferdig med 
saken. TOBB har vært kontaktet for befaring med tanke på en uhildet 
rapport fra en tredje part. Siden skadene det er snakk om er knyttet til 
problemer med bygget og ikke Arntzens leilighet, vil Styret dekke 
utgiftene til rapporten fra TOBB. 
 
 

 
Budsjettmøte avholdes onsdag 07.11.2007 kl. 2015. 
 
Neste ordinære styremøte er onsdag 28.11.2007 kl. 1900 hos Trond Heimdal,  
leil. 116 i 9 etg. 
 
 
 
 
____________________ ____________________ __________________ 
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Greta Malmo 
 
 
____________________ _____________________ 
Rita Riksaasen  Eva Kinn 
 
 


