
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 25.01.2006 
 
Sted:  Leil. 58, 5. etg. hos Anne Kristin Singstad 
Tid:  Onsdag 25.01.2006 kl. 18.00 – 21.45  
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Rita Østerlie Mørch - sekretær 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 
  Greta Malmo  - styremedlem  

 Anne Kristin Singstad - styremedlem  
  
SAKER TIL BEHANDLING 
  Protokollen fra styremøtet 14.12.2005 – merknad Sak nr. 104/2005: 

Falck trenger nøkkel nr. 2 ikke nr. 4. Møtereferatet godkjent med denne 
anmerkning.  

 
Sak 001/2006  Referatsaker 

a) Inventarliste – Svein Hugo og Anne Kristin er i gang med arbeidet, men 
ble stoppet av mangelfulle bilagsmapper. Bilagene er fordelt over flere 
mapper enn antatt. Aksjon: SH og AK fortsetter arbeidet. 

b) T-kroker montert til en pris av kr. 17.425,- - Nå består jobben i å få 
beboerne til å henge opp sykler for å frigi plass i søppelrommet til flere 
avfallsdunker og bedre plass til renhold. Rita redegjorde for pris og behov 
for søppelhåndtering. Flere dunker bestilles senere når det blir plass. 
Aksjon: Trond tar det med i neste rundskriv. Rita skaffer chablon for 
sykler (evt. også motorsykler). 

c) Kontrakt med TOBB Service – ok. 
d) Teppeflisene ble renset før jul til en pris av kr. 11.754,-.  Aksjon: Svein 

Hugo, Greta og Rita møtes tirsdag 7. februar kl. 18.00 utenfor 
Styrerommet for å skifte ut teppefliser som ikke ble rene ved rensingen. 

 
Sak 002/2006  VPLAN  

TOBB v/Inge Solem presenterer VPLANen for Styret  
 onsdag 8. februar kl. 17.30- 18.30 i Styrerommet. 

 
Sak 003/2006  Påkjørsel av garasjeporten – Fakturaen er oversendt til beboeren som 

forvoldte skaden. Enstemmig vedtak på dette. 
 
Sak 004/2006  Gasspeisen – Det ble enstemmig vedtak på å skifte ut innsatsen i 

gasspeisen til elektrisk innsats med peis look. Aksjon: Trond/Terje Hareide 
besørger innkjøp og montering så snart som mulig. Elektriker bestilles 
deretter. 

 
Sak 005/2006  Ettårsbefaring - Montering av gjerde rundt rømningstrappene er bestilt og 

lovet montert sist i februar. Dette bekostes og besørges av Veidekke. 
 Belysning på parkeringsplassen ble ikke innvilget etter nok en runde med 

befaring og diskusjon, så saken avsluttes nå med Veidekke. Aksjon: Trond 
undersøker hvem som har montert belysningen hos Bergheim Terrasse. 
Styret har som målsetting å presentere et ferdig tilbud til Årsmøtet i april/2006.  

 
Sak 006/2006  Utestående restanser - Restanse P. Jørgensen er nå lovet innbetalt. 

Aksjon: TM skriver brev om videre forføyning mot H.J. Wedø (kopi er utsendt 
til Styret 26/2). 

 



Sak 007/2006  Serviceavtale med NTE – Service utføres på nødlysanlegget og brann-
varslingsanlegget i siste halvdel av februar. Aksjon: Trond følger opp. 

 
Sak 008/2006  Belegningssteinen fra hovedinngangen – En av beboerne er interessert i å 

kjøpe steinen og Styret syntes det var helt greit til ca. ½ pris. Aksjon: Trond 
sjekker pris og tar dette videre. 

 
Sak 009/2006  Varmekabler i nedkjøringen - Feil med anlegget i forrige uke. Styret vil ikke 

ha manuell rutine. Kan fuktighetskravet evt. kuttes ut? Meget viktig at 
nedkjøringen er isfri! Aksjon: Trond kontakter Bastiansen igjen for videre 
diskusjon om forbedring. 

 
Årsmøtet Foreløpig berammet til tirsdag 4. april (alternativt onsdag 5. april). 

Aksjon: Trond bestiller Kantina Strinda Skole. Dato for Årsmøtet taes også 
med i neste Rundskriv til beboerne og det minnes samtidig om at forslag til 
Årsmøtet må være Styre i hende innen 1. mars. Valgkomiteen varsles om 
hvem som er på valg (AK + G + T + 2 vara). 

 
Eventuelt: Svein Hugo ønsker at Trond sjekker om det foreligger en avtale om at Falck 

skal ha nøkkel nr. 2 i tillegg til at TOBB har nøkkel nr. 1, før han utleverer 
nøkkel til Falck mot kvittering. Svein Hugo har utarbeidet en kvitteringsordning 
for utlevering av nøkler for å holde orden i nøkkelutleveringene. 

 
 Svein Hugo kom med forslag om å lage en mappe med alle RUTINER på 

hendelser/uhell for bruk av nåværende og senere styrer, oppbevaring på 
Styrerommet. Vi hadde en brainstorming på hendelser som kan inntreffe 
(portfeil – heisstans – manglende lys – feil på ventilasjonsanlegg/filter - 
varmekabler – brannvarsling leilighet/fellesareal – utlåsing – vannlekkasjer – 
kloakk). Aksjon: Svein Hugo og Trond ser på forslag til rutiner til neste møte. 

 
 Egenandel ved skade inne i leilighet ble diskutert. Det foreligger tidligere 

Styrevedtak på at den enkelte beboer skal belastes egenandelen ved skade i 
egen leilighet, som dekkes av fellesforsikringen i Bergheim Amfi. 
Aksjon: Rita sjekker litt rundt dette til neste møte. 

 
 
Neste Styremøte: Onsdag 15. februar kl. 18.00 hos Svein Hugo leil. 74 i 6. etg. 
 
 
 
 
________________________    __________________________   ____________________ 
 
 
Trond Heimdal   Svein Hugo Andersen     Rita Østerlie Mørch 
 
 
 
________________________   _________________________ 
 
Greta Malmo    Anne Kristin Singstad 


