
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 25.04.2006 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Tirsdag 25.04.2006 kl. 18.00 – 21.30  
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 

Rita Østerlie Mørch - sekretær 
  Greta Malmo  - styremedlem 
   Alfhild S. Kristiansen - 1. varamann (inn for Anne Kristin) 
  Trond Sedeniussen - 2. varamann 
Forhindret: Anne Kristin Singstad - styremedlem  
  

• Trond ønsket varamedlemmene velkommen og informerte om at de vil bli innkalt til 
styremøter ved frafall av faste styremedlemmer og at de vil få alle styrereferater for å 
holde seg oppdatert på løpende styresaker. 

• Bilde av parkert bil helt inntil inngangsdør fra Dollie Dimple levert Styret fra beboer 
Pedersen. Aksjon: Trond sender et brev vedlagt bildet i vårt forsøk på at biler ikke 
sperrer adkomsten til huset. 

• Rundskriv fra TOBB med tilbud om gratis skilter til merking av stoppekran både i 
leiligheter og kjeller. Aksjon: Trond bestiller 129 små til leilighetene og store for bruk i 
kjeller. 

 
SAKER TIL BEHANDLING 

Protokollen fra styremøtet 21.03.2006 godkjent.  
 
Sak 031/2006  Referatsaker 

a) Rutiner  -  Aksjon: Trond kommenterer innspill på rutiner fra Svein Hugo.    
De diskuterer listen og presenterer et forslag til neste styremøte. 

b) El-peisen  -  Gassinnsatsen er skiftet ut og elektrisk installasjon ferdiggjort. 
NTE har montert nødvendig stikkontakt. Styret ønsker at peisen skal være 
i drift året rundt. Vi prøver oss frem med tidsuret. 

c) Tavlen til ringeklokkelisten  -  Rita redegjorde for reklamasjonen og viste til 
mail sendt Bergmann i Skilt-Teknikk. Leverandøren kommer nå og retter 
opp ”bølging” o.a. Vi tar forbehold om Styrets godkjenning og understreker 
at tavlen skal være av lang varighet. Pris-spørsmålet er ikke avklart ennå. 
Lys over tavlen er montert av NTE. Aksjon: Rita følger opp Skilt-Teknikk. 

d) Skifte av kabel i taknedløp  -  Ikke skiftet ennå. Aksjon: Trond følger opp 
NTE. 

e) Gjerdet rundt rømningstrappene i 6. etg.  -  Utført 25/4 – ok. 
f) Service-avtale med BOSS AS  -  Avtalen inngått og BOSS følger 

kontinuerlig opp boksene som er satt ut. 
g) Sluk på P-plassen mot barnehagen har gått tett  -  Trond har allerede 

kontaktet Veidekke. Aksjon: Trond følger opp. 
 
Sak 032/2006  Lys på P-plass 

På årsmøtet fikk styret en kostnadsramme på kr. 150.000,- til belysning av P-
plassen. Aksjon: Det nedsettes en egen komité med Trond H, Svein Hugo og 
Trond S fra Styret. Styret har plukket ut 3 personer av beboerne med innsikt i 
slike saker og disse vil bli forespurt snarest. Vedtak: Trond og Svein Hugo 
rapporterer fortløpende til Styret. 

 
Sak 033/2006  Saker fra beboermøtet 

Styret gjennomgikk listen av saker som kom opp på beboermøtet og vil følge 
opp og prioritere disse. 



• Samlemappe med rundskriv arkiveres i egen mappe og kopi deles ut til 
nyinnflyttede for nyttig informasjon om saker som er tatt opp på huset. 
Aksjon: Trond låner Alfhilds mappe. 

• Brannsentralen i 1. etg. er til å stole på. Da sentralen igjen viste feil, 
var det korrekt: Det hadde vært strømbrudd – noe sentralen skal 
indikere. 

• Skadet dør til bod nr. 7 i garasjen skal skiftes. Aksjon: Trond snakker 
med Værnes om leverandør og bestiller ny dør. 

• Brev til Postverket ang. feilsortert post sendes fra Sameiet. Aksjon: 
Rita/Trond. 

• Forslag om sykkelparkering med skråtak mot Bergheim Terrasse. 
Styret finner det ikke mulig og sett tak fast i annen manns eiendom. Vi 
ser hvordan sykkelparkeringen fungerer fremover etter at sykkelkroker 
er satt opp. 

• Forslag om oppmerking av MC-plasser i kjeller for utleie i garasjen. 
Vedtak: Styret har vært på befaring og har funnet 5-6 plasser som vil 
bli merket opp på dugnaden som er satt til 10. mai. Pris er stipulert til 
kr. 50,-/mnd og leies ut ved loddtrekning hvis behovet er større enn 
antall plasser. Vi vil komme med en utlysning av plassene senere. 

• Parkeringsplassen ute skal merkes opp i sommer. Midtstripen må 
flyttes. Aksjon: Trond setter TOBB Service på saken. 

• Filterskifte for alle i slutten av mai. Vedr. matlukt fra andre leiligheter i 
2. etg.: Aksjon: Svein Hugo kontakter NTE Klima og følger opp saken. 

 
Sak 034/2006  Dugnad 
  Dugnad er satt til 10. mai og vi håper på godt oppmøte! Vi trenger folk til flg: 

• raking og luking 
• oljing av platter og trapper i 6. etg. 
• fjerning av sandkassen 
• merking av MC-plasser i garasjen 
• kosting/spyling (er allerede gjort av ”gutta”!) 
• o.a. 

Aksjon: Greta kjøper inn kaffebrød og mineralvann til dugnadsgjengen og 
hele Styret tar med ferdigkokt kaffe på kanner. Trond bestiller container og 
sender ut dugnadsinvitasjon til beboerne. 

 
Sak 035/2006  Filterpakker 

Filterpakker er bestilt i henhold til tilbud fra NTE Klima med levering i slutten 
av mai. Info vil bli sendt ut til alle.  

 
Neste styremøte er satt til tirsdag 30. mai hos Rita – leilighet 113 i 9. etg. 
 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
Trond Heimdal  Svein Hugo Andersen  Rita Østerlie Mørch 
 
 
 
_____________________ _____________________  
Greta Malmo   Alfhild S. Kristiansen   
 


