
 
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 24. 05. 2011 

 
Sted: Styrerommet  
Tid: Tirsdag 24. 05. 2011   kl 18.00 – 20.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal,  Styreleder 
  Asbjørn Flatås, Styremedlem 
  May Irene Wold Styremedlem 
  Tove Tronvold,  Sekretær 
  Finn Ludvigsen Varamedlem 
  Turid Høyland Varamedlem 
 
Forfall: Roar Jørgensen, Nestleder 
 
Møtereferat pr. 28. 04. 2011 godkjent og signert. 
 
Sak 14/2011  Referatsaker 
   a)  Dugnad gjennomført 10/5. Container ble bestilt og levert og hentet 
        til avtalt tidspunkt. 
   b)  Kassakredit på kr. 500.000,- innvilget av SMN1.  
    
Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 
   Mottatt tilbakemelding fra Veidekke AS.  De mener at det ikke er  
   utbyggers ansvar og dekke kostnadene ifm utbedringen av leil. 71.  
   Heller ikke å rette opp eventuelle mangler på andre heve/skyvedører i 
   bygget.  Men de vil komme med et konkret tilbud til Sameiet i form av 
   en økonomisk kompensasjon.  De vil vurdere kostnaden i form av utført 
   arbeid.  Ikke materialer etc.  Vi avventer videre fremdrift inntil konkret 
   tilbud foreligger.  Vår advokat Daniel lund er informert.  
   
Sak 08/2011  Mottatt forslag på rammeavtale fra Vintervoll AS 
   Denne saken er ikke blitt utført ennå, pga 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 
   - Fjeldseth AS 
   - NTE Elektro 
   Det vil bli tatt kontakt med Vintervoll AS angående følere som styrer 
   lyset i garasjen. Om disse virker som de skal, om lyset slukkes når det 
   ikke er bevegelse i garasjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 12/2011  Vaktmester i Sameiet 
   Det er meldt inn til TOBB AS om økning av fellesutgifter pr. 1/7-11, på 
   totalt kr. 313.000,-pr år. 
   Det må også meldes inn til Rent Miljø AS om at det fra avtalt tidspunkt 
   blir ansatt vaktmester i sameiet, og deres vaskeavtale sies opp. 
   Styreleder følger opp med Rent Miljø. 
   Tidligst ansatt vaktmester kan være 1/9-11. 
 
Sak 15/2011  Saker fra beboermøtet 12/4 
   Status på saker som skulle følges opp i etterkant av beboermøtet 12/4: 

Samkjøring og koordinering av mangler etter el-kontroll i bygget. 
  Styret fikk inn mangellapper fra 2 beboere.  Da det ble for lite antall å 
  samkjøre, er disse beboerne kontaktet og vil ordne opp selv. Med  
  andre ord, ingen samkjøring/koordinering fra styret. 

   Saken avsluttet. 
   Leie av felles lift ifm utvendig vaskig av utilgjengelige vinduer 
   Også her kom det inn ønske fra 2 beboere.  Dette ble for lite antall. 
   Saken avsluttes. 
   Hundehold. Pålegg om å bruke p-kjelleren. korrigering. 
   Styret vil presisere at vi fortsatt ønsker at p-kjeller benyttes som  
       adkomst og utgang ved lufting av hunder.  Unntaket er selvfølgelig 
   de som bor i 1.etg.  De kan bruke hovedinngangen. 
   Spyling av veiene på utbygningsområdene på Bergheim 
              Utbygger har forstått vår henvendelse og utført flere spylinger allerede.  
   Dette vil de fortsette med, ved behov. 
   Saken avsluttes. 
   Viftelyd fra dekodere fra Canal Digital. 
   Det vil alltid være viftelyd fra slike apparater når de er påslått.  Når 
   TV og dekoder ikke er i bruk, bør dekoderen slås av.  Dekoderen er 
   avslått når klokken er synlig i displayet.  Slå av av/på knappen 2  
              ganger, med 2-3 sekunders mellomrom. 
                         Saken avsluttes. 
   Innkassing av vannrør 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. 
   Lokk til sluk i søppelrommet. 
   Nytt lokk er lagt på plass.         
   Saken avsluttes. 
   Furutrær som stenger utsikten 
   Disse er saget ned.  Det vil fortløpende vurderes høyden på  
   gjenstående trær.  
   Saken avsluttes. 
 
Sak 16/2011  Søknad fra Trygghetssentralen om å sette opp kortleser.  

Styret har mottatt søknad fra trygghetssentralen om å få montert opp 
kortleser på ytterdøren.  
Trondheim kommune har et prosjekt gående med montering av 
kortlesere på alle større bygninger hvor trygghetspatruljen har 
aktiviteter av en viss størrelse. Alle kostnader dekkes av kommunen. 



Søknaden ble innvilget under følgende forutsetninger: 
-‐ Det er montert en egen nøkkelboks for trygghetspatruljen på 

ytterdøren pr. i dag. Denne blir demontert og ordnet opp med 
skrufester etc. 

-‐ Automatiske døråpneren som er på ytterdøren pr. i dag, blir 
ivaretatt. 

-‐ Vedlikehold av døråpneren dere monterer blir utført og dekket av 
kommunen. 

-‐ Administrering ifm tildeling av kort til trygghetspatruljen blir utført 
og ivaretatt av dere. 

I tillegg ba vi trygghetssentralen ta opp med sine ansatte i 
trygghetspatruljen om å skjerpe parkeringen utenfor Bergheim Amfi.  
Vi ønsker ikke parkering foran hovedinngangen, men at de benytter 
parkeringsplassen vår. 

 
 
    
Neste styremøte: Tirsdag 28. 06. 2011 kl 18.00 i styrerommet. 
 
 
 
 
 
_________________               ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   May Irene Wold   Tove Tronvold 
 
 
 
 
 
                       _________________                                 ____________________ 
  Asbjørn Flatås     Finn Ludvigsen 
    


