
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 25.09.2007 
 
Sted:   Styrerommet 
Tid:   Tirsdag 25.09.2007 kl.1800-2000 
Til stede:  Trond Heimdal  - styreleder 
   Anne Kristin Singstad - styremedlem 

Greta Malmo   - styremedlem 
   Terje Hareide   - varamedlem 1 
   Eva Kinn   - sekretær 
Forfall:  Trond Sedeniussen  - nestleder 
 
Møtereferat pr. 26.06.2007 og 28.08.2007 godkjent og signert. 
 
Sak 039/2007  Referatsaker 

a) Sikring av rekkverket i trappeoppgangen er ferdig. Saken avsluttes. 
b) Deksel over monterte varmekabler i glasshuset og maling av søylen 

ved heis i 5.etg. er lovet utbedret av Veidekke i uke 40. Saken 
følges opp til arbeidet er utført. 

c) Invitasjon til samling i lokalene i Bergheim Terrasse er sendt ut. 
d) Det er fortsatt 6 filter igjen som skulle ha vært avhentet og skiftet i 

juni. Greta fortsetter innsatsen med å få levert de resterende. 
e) Montering av blinkende lys utenfor hovedinngangen i forbindelse 

med brannalarm er nå ferdig utført. 
f) Styret har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på stativet for 

Byavisen i foajeen. Ordningen gjøres derfor permanent og saken 
avsluttes. 

g) Schindler Heis AS har fått beskjed om at vi er fornøyd med 
lysdimmerne i heisene, men at vi ønsker lysstyrken oppjustert ca. 
30 %. Dette blir utført på neste service, og saken avsluttes. 

h) ”Dybwadhuset ” har inngått egen avtale med Tobb service om 
snøbrøyting. De har fått de samme betingelsene som oss med TOBB 
Service AS. Treet ved enden av lavblokken vil på bakgrunn av dette 
bli fjernet. Følges opp inntil treet er borte. 

i) Angående forespørsel om elektrisk døråpner i 5.etg, er brev sendt til 
beboer med begrunnelse for avslaget, Saken avsluttes med dette. 

 
Sak 016/2007  Luktplager i sluk og fra ventilasjonsanlegget 

Kartleggingsskjemaene er oversendt Veidekke AS. Vi avventer fortsatt 
tilbakemelding, som ble lovet etter ferien. 
 

Sak 038/2007  Søknad om glass-skjerm på veranda 
   Styret har i brevs form til beboer godtatt søknaden med forbehold om at  

vedkommende sjekker alle formaliteter mot utbygger,  
byggesakskontoret i Trondheim kommune og eventuelt arkitekt.  
Saken avsluttes fra Styrets side. 
 

Sak 040/2007  Dugnad  
Høstdugnad fastsettes til tirsdag 9.oktober fra kl.1700. Container blir 
bestilt fra mandag 8. til torsdag 10.oktober. Innkalling ved oppslag. 

 



Sak 041/2007  Økt sekvens på serviceintervall på garasjeporten. 
På grunn av hyppige problemer den siste tiden med garasjeporten er 
serviceintervallene på porten doblet. Fra nå av vil det bli service hvert 
kvartal, mot tidligere hvert halvår. 
 

Sak 042/2007  Klage på sneiper i blomsterbed ved utkjøring på p-plass. 
   Styret følger opp i forhold til Barnehagen. 
 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 

Det er nå ca. 4 år siden forrige branninspeksjon, og på tide med en ny. 
Vi planlegger å få foretatt den i løpet av høsten. 
 

Eventuelt  Orden i søppelrommet må skjerpes overfor beboerne. 
Det har blant annet i lengre tid stått en gammel madrass i rommet. 
Slikt skrot må beboerne selv ta hånd om, det fjernes ikke ved vanlig 
søppeltømming! 
Det er dessverre nødvendig med oppslag om saken. 
 
 

Neste styremøte er tirsdag 23. oktober kl.1900 hos Eva Kinn, leilighet 125. 
 
 
 
 
 
____________________ ____________________ __________________ 
Trond Heimdal  Eva Kinn   Anne Kristin Singstad 
 
 
____________________ _____________________ 
Greta Malmo   Terje Hareide 
 
 
 
 


