
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 24.10.2012 
 
Sted: Leilighet 116, 9.etg. hos Trond Heimdal 
Tid: Onsdag 24/10-2012 kl 18:00 – 20:40 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder    
  Asbjørn Flatås  Nestleder   
  May Irene Wold Sekretær 

Finn Ludvigsen Styremedlem 
  Kristin G. Olsen Styremedlem   
  Nils Dahl  Varamedlem 
  Rolf Kulseth  Varamedlem 
   
Møtereferat pr. 26/09-2012 og 17/10-2012 godkjent og signert. 
 
Sak 35/2012 Referatsaker 

a) Styret har signert ny avtale med Canal Digital ifm dekoderbytte. 
Nye dekodere blir byttet ut i løpet av første kvartal 2013. 

b) Budsjettet for 2013 er vedtatt og oversendt Tobb AS. 
c) Høstdugnaden ble gjennomført 16/10. Alle planlagte aktiviteter ble 

gjennomført med meget godt oppmøte. 
d) Tilleggsavtale for vaktmesteren er signert og oversendt Tobb AS 

med følgende tekst: 
«Lønnsregulering for vaktmesteren skal skje 1.mai hvert år basert 
på Fagforbundets lønnsoppgjør pr. samme dato.» 

 
Sak 23/2010 Reklamasjon mot Veidekke AS 
  Status: 

FOR HISTORIKKEN I SIN HELHET, SE MØTEREFERAT PR. 26/9-12. 
24/10: Mottatt kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg om at de har  

   sendt saken tilbake til Lagmannsretten for ny behandling. 
 
Sak 03/2012 Luktproblemer i korridorene 3. 4. og 5. etg. lavblokk. 

Mæhlen Blikk og Ventilasjon jobber fortsatt med saken. Nye tiltak er utprøvd, 
men pr. dags dato har ingen forsøk/utbedringer ført til bedringer i 
luktproblemene. Den planlagte møteinnkallelsen med M&V ble utsatt etter 
info fra styreleder, men vil nå bli opprettholdt for å prøve å komme frem til en 
tilfredsstillende løsning. 

 
Sak 05/2012 Glassfelt løsnet fra altan i 3. etg. høyblokk 

FOR HISTORIKKEN I SIN HELHET, SE MØTEREFERAT PR. 26/9-12. 
23/10: Mottatt svar fra Trønderglass AS hvor de avviser noe ansvar rundt at et 

glassfelt har løsnet. Hverken Trønderglass AS eller Veidekke AS 
ønsker å ta del i kostnadene rundt sikring av glassfeltene. 

 Styreleder vil undersøke pris for eventuelt og foreta jevnlig «tilsyn 
 og vedlikehold» av glassene av entreprenør. 
 

Sak 23/2012 Fellesområdet F6 
Det er gjennomført befaring og møte med utbyggeren for Bergheim Panorama, 
for å gå igjennom det arbeidet de har gjort mot F6. Styrene i Bergheim 
Terrasse og Bergheim Amfi godkjenner ikke sluttresultatet slik det har blitt.  



Vi har stilt krav om at området omreguleres og at vårt ansvarsområde stopper 
mot den opparbeidede muren. Fra muren og skråningen ned mot BP tilfaller BP 
sitt ansvarsområde. 
I tillegg har vi krevd at skråningen sikres med hekk eller lignende. 
Styret i BA har purret opp saken mot BT. BT har videre purret opp saken mot 
utbygger. 
Pr. dags dato har vi ikke mottatt noen tilbakemeldinger. 

 
  
 
 Neste styremøte: 
 Tirsdag 27. november 2012 kl. 18:00. Sted blir avklart ved senere tidspunkt. 

 
 
 

 
________________   ___________________ ______________________ 
    Trond Heimdal    Asbjørn Flatås         Kristin Gjervan Olsen 
 
 
 
 

__________________  ____________________      
       Finn Ludvigsen            May Irene Wold   

      
 
 
 
 
 


