
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 24.06.2003 
 
 
Sted:  Bergheim Amfi, hos Martin. 
Tid:  Tirsdag 24.06.03 kl. 19.00 
 
Tilstede: Arve Tranøy   -styrets leder 
  Trond Heimdal  -styremedlem 
  Georg Johansen  -styremedlem 
  Martin Udbye   -styremedlem 
  Anne Kristin Singstad  -varamedlem 
  Olav Jenssen   -varamedlem 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 
  Innkalling og saksliste for styremøtet ble godkjent. 
 
Sak 89/2003 Strøm. 

Tilbudene fra TEV og Basale/Trønderenergi ble gjennomgått. Korte 
frister. Det kom forslag om å sette ned en komité for å forhandle om 
pris på strøm. Georg og Trond tar saken. 

 
Sak 90/2003 Garasjeport + heis. 

a) Mottatt kreditnota fra Veidekke ang. rep. av garasjeport. 
b) Veidekke tar alt ansvaret for posten. Ny port er bestilt. 
c) Møte med heisleverandør og Veidekke. Ønske om opplæring 

for nødhjelp ved heisstans o.l. 
 
Sak 91/2003 P-plassen. 

a) Vi satser på å merke opp selv. Trond sjekker opp lån av 
maskin. Spray må vi kjøpe selv. 

b) Vi må merke opp 1 p-plass til HC. 
c) Bilvaskeplass. Venter på tilbakemelding fra Veidekke om 

slukene. 
 
Sak 92/2003 Utenomhusarbeid. 

a) Lars Nypan har gjort mye ifm utenomhusarbeid. Han styrer 
beplantningen. 

b-e) Det blir iverksatt en dugnad onsdag 02.07.03. for å få gjort 
diverse ting. Fjerning av heller, flytting av benker til 6. etg, o.l. 

f) Sandkasse. Treverk på begge sidene blir utsatt til senere. 
g) Plenklipper, gresstrimmer og høytrykkspyler er innkjøpt. 
h) Dugnad i første omgang. Utsatt foreløbig. 

 
 
 
 
 
 



Sak 93/2003 Innomhusarbeid. 
a) Møbler til styrerommet er innkjøpt. Avventer montering da 

rommet ikke er helt ferdig malt ennå. Lås til døren i 
styrerommet blir innkjøpt. Vi monterer selv. Arve sjekker opp 
hvilken sylinder som skal brukes. Såpe + div. utstyr til toalettet 
i 1 etg er innkjøpt. Hengelås til redskapsbu i kjelleren bestilles. 

b) Ola Dalby i Veidekke stiller seg kritisk til løsningen som er 
foreslått i søppelrommet med sluse. Forslag om vegg med dør i 
gangen i 1 etg, etter døren til søppelrommet. Dette for å 
skjerme 1 etg høyblokk fra søppelrommet. Vedtatt og foreslå 
dette for Veidekke. 

 
Sak 94/2003 Problemer ifm inngangspartiet. Eksos, støy osv. 

Store protester fra beboerne i 1. 2. 3. og 4. etg. angående støy og eksos 
fra biler som stopper foran hovedinngangen. Dette gjelder både dag, 
kveld og natt. Tiltak må iverksettes. Det utarbeides forslag til en 
løsning. Pris på bommer med automatisk lukking sjekkes opp. 

  
 
Sak 95/2003 Gjerde rundt rømningstrappene i 6. etg. 
 Områdesikring har vært på befaring for å se på muligheten for sikring 

av rømningstrappene. Det anbefales å sette opp et gjerde med dør 
m/smekklås rundt dørene i 6. etg. Det ble vedtatt å sende et brev til 
Veidekke, hvor de blir krevd å koste dette, da det står i deklarasjonen 
at disse skal være sikret. 

 
Sak 96/2003 Brev fra Per og Olaug Gjertsen. 
 De påpeker noen synspunkter rundt elektromagnetiske felter i bygget. 

Styret følger opp dette på rent nysjerrig grunnlag, før det blir noen sak 
av det. 


