
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 24. 08. 2011 
 
Sted: Leilighet 73 (May Irene Wold)  
Tid: Onsdag 24. 08. 2011 kl. 18.00 – 20.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder 

Tove Tronvold  Sekretær 
  Asbjørn Flatås  Styremedlem 
  May Irene Wold Styremedlem 
  Finn Ludvigsen Varamedlem 
  Turid Høyland Varamedlem 
 
Forfall: Roar Jørgensen Nestleder 
   
Møtereferat 28/6-2011 godkjent og signert 
 
Sak 18/2011  Referatsaker 

a. Ekstraordinært Årsmøte gjennomført 29/6-11. 
Vedtak: Klart flertall for å gå til søksmål mot utbygger  
Veidekke AS ifm heve/skyvedørssaken. 

b. Tidsstyringen i p-kjelleren er gjort om.  Tidsstyringen er koblet om 
og flere bevegelsessensorer er montert. 

      
Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 
   Vedtak fra ekstraordinært Årsmøte om at Sameiet går til søksmål mot 
   utbygger Veidekke AS er sendt vår advokat Daniel Lund.  

Styreleder kontakter byggmester Bjørn Braa for kartlegging av hvor 
mange heve/skyvedører som kan være i faresonen. 

   Det tas hensyn til forslaget som kom i møte om et ekstraordinært  
   Årsmøte når vi evt. får tilbud om forlik etc. 
 
Sak 08/2011  Mottatt forslag på rammeavtale fra Vintervoll AS 
   Denne saken er ikke blitt utført ennå, p.g.a. mange andre løpende saker 
   som er prioritert.  Vil bli fulgt opp etter hvert.  Følgende leverandører 
   vil bli fulgt opp for å gi tilbud på ny rammeavtale med Bergheim Amfi i 
   tillegg til Vintervoll AS: 
   - Bravida    (Elektro-Skandia) 
   - Fjeldseth AS    (Otra) 
   - NTE Elektro 
 
Sak 12/2011  Vaktmester i Sameiet 

Styreleder har hatt møte med TOBB AS ifm planlegging av ansettelse 
av vaktmester. Asbjørn Flatås var også innkalt til møtet, men måtte 
melde forfall. TOBB AS hadde ingen innvendinger om når det 
eventuelt blir ansatte vaktmester i sameiet. Referatet fra møtet med 
TOBB AS er sendt hele styret. 
I styremøtet, forespurte resten av styret, styreleder Trond Heimdal om 
han ønsket å tiltre i stillingen. Trond heimdal takket ja, og meldte seg 
inhabil i saken og overlot til resten av styret å diskutere saken.  



Vedtak: I henhold til årsmøtevedtak, sak 8 punkt 1, hvor Årsmøtet 
vedtok at sameiet skal ansette egen vaktmester, tiltrer Trond Heimdal 
som vaktmester f. o. m. 1/9-2011, da TOBB AS ikke hadde noen 
innvendinger rundt oppstartstidspunkt. 
Trond Heimdal fortsetter som styreleder frem til årsmøtet 2012. 
Erfaringen frem til da vil vise om dette er en heldig konstellasjon.  
Vaktmesteren blir ansatt med en prøvetid på 6 måneder.  
Vaktmesteren rapporterer til nestleder, som også vil være ansvarlig for 
signering av alle kostnader initiert av vaktmesteren. 

 
Sak 15/2011  Saker fra beboermøte 12/4-11 
   Status på saker som skulle følges opp i etterkant av beboermøte 12/4: 
   - Innkassing av vannrør i 4. etg lavblokk 
     Styret følger opp og får tildekket aktuelle rør. 
   - Forslag til slagord for Sameiet Bergheim Amfi 
     Mottatt 3 forslag fra 1 beboer så langt. 
     Liten respons – saken avsluttes. 
 
Sak 19/2011  Brøyteavtalen med TOBB Service er oppsagt 

TOBB Service har sagt opp brøyteavtalen med oss, da deres 
underleverandør har sagt opp avtalen med dem. De kan derfor ikke 
utføre brøyting og strøing hos oss for fremtiden.  
Styret vil i samarbeid med Bergheim Terrasse (BT) innhente priser fra 
andre aktører så fort det lar seg gjøre slik at vi får felles brøyteavtale 
med BT. Dette vil forhåpentligvis bidra til et bedre tilbud, rent 
prismessig. 

 
Sak 20/2011  Tilbud om parkeringskontroll på Bergheim Amfi. 
   Det er mottatt tilbud fra Eiendomskontroll AS om    
   parkeringskontroll på vår parkeringsplass. Styret har diskutert om det 
   er behov for dette – og om vi ønsker det. 
   Vedtak: Styret takker nei til tilbudet i denne omgang. 
 
Sak 21/2011  HMS avtale. 

Styret/sameiet er pålagt å ha en HMS avtale. Det sjekkes ut hvem og 
hvilken aktør som kan tilby oss en HMS avtale som passer for Sameiet 
Bergheim Amfi. 
Asbjørn og Trond sjekker i markedet hvilken HMS avtale som vil passe 
best for oss. 

 
Neste styremøte: Tirsdag 27. september kl. 18.00 – leilighet 118 (Tove) 
 
 
_________________     ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   May Irene Wold   Asbjørn Flatås 
 
 

____________________  _________________                               
   Tove Tronvold      Finn Ludvigsen  


