
Referat far styremøte 24/06-15  
 

Tid/sted: kl.18:00 – 20:15 på styrerommet. 
 

Tilstede: Trond Heimdal            Styreleder 
Asbjørn Flatås   Nestleder 
Ingeborg Alexandersen  Sekretær 
Bente Malm   Styremedlem 
Rolf Kulseth    Styremedlem 
Jonny Gellein   Varamedlem 

 
Saksliste: 
 
Punkt 1 Referat fra styremøte 20/5-15 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 18/06: Disponible midler: Kr. 799.125,- den økonomiske situasjonen ble 
tatt til etterretning. 

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/06: Hunder og katter.     Ingen avvik. 
04/06: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
10/06: Ettersyn av taktekket og sluk på tak lavblokk. Ingen avvik. 
10/06: Ettersyn av taktekket og sluk på tak høyblokk. Ingen avvik. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Ref sak 30/2014 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 

Arbeidsgruppen; Nye varmekabler i nedkjøring p-kjeller. 
Det har vært gjennomført to nye møter ifm snøsmeltningsanlegg.  
Arbeidsgruppen kom med følgende innstilling til Styret:  
Løsningen med varmepumpe er forkastet da økonomisk gevinst ikke kan 
bekreftes av forhandler. Oldervik Rørservice AS er foreslått valgt på grunn av 
følgende momenter: 
- Lengre levetid enn el-kabler (Garantert levetid på 20 år, mot 10 for el-

kabler) 
- Teknisk installasjon på innsiden av garasjen, vil bli enklere å tilpasse 

framtidig teknologi  
- Mer robust rørsystem i bakken. 
- Snøsmeltingsanlegg med 200 l vanntank/rør og reservetank. 
- Billigere investeringskostnad enn varmekabler. 
Styret vurderte grundig arbeidsgruppens innstilling til 
snøsmeltingsanlegg med kostnadsramme ca kr 350 000,-  
og vedtok igangsetting primo august 2015.	  
Planlagt oppstart 10 august.	  



Sak 9/2015 Oppfølgingssak bomiljø 
Saken(e) følges opp av Styret. Ingen nye problemer er rapportert. 

 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
   
Sak 12/2015 Lønn vaktmester 
  Lønnsoppgjøret fra Fagforbundet er avsluttet. 

Ihht tidligere praksis, ble det enstemmig vedtatt at vaktmesteren får 
lønnstillegg ihht Fagforbundets vedtak. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)  
− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
Følges opp i høst. 
 

Punkt 7 Diverse 
− Bergheim Terrasse; Regning på kr. 145.984,- er tilkommet. Et møte 

med Bergheim Terrasses gamle og nye styreleder er avholdt. 
Avgjørelse ble utsatt til et nytt møte hvor også styreleder i Bergheim 
omsorgsboliger er representert. 

- EL-bil kartleggingen. 12 beboere har meldt sin interesse. Styret stiller 
seg positiv til at de interesserte gis mulighet til egen lademulighet, uten 
at andre beboere belastes. 

- Vaktmesteren tar ferie uke 28, 29, 30 og 31. Det er leid inn vikar til 
rengjøring i fellesarealene og plenklipping. Ved evnt. heisstopp kan 
alarmen aktiveres, den går rett til NOKAS vaktselskap.  
Vaktmester kan også kontaktes ved sterkt behov. 

 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 

Sak fra møtet som legges ut på hjemmesiden som egen sak: vaktmesters 
ferieperiode. 

 
Neste styremøte 
25.8.2015 
 
Trondheim,  
 
 
---------------------------------   ---------------------------------------- 
Trond Heimdal, Styreleder   Asbjørn Flatås, Nestleder 
 
 
---------------------------------      ---------------------------------------- 
Bente Malm, Styremedlem   Rolf Kulseth, Styremedlem 
 
 
--------------------------------- 
Ingeborg Alexandersen, Sekretær 


