
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 26.06.2007 
 
Sted:   Styrerommet 
Tid:   Tirsdag 26.06 2007 kl.1800-1950 
Til stede:  Trond Heimdal  - styreleder 
   Trond Sedeniussen  - nestleder 
   Anne Kristin Singstad - styremedlem 
   Terje Hareide   - varamedlem 1 
Forfall:  Greta Malmo   - styremedlem 
   Eva Kinn   - sekretær 
 
Møtereferat pr.30.05.2007 ble godkjent. 
 
Sak 029/2007  Referatsaker 

a) Sikring av rekkverket i trappoppgangen er under arbeid. 
b) Varmekabler i glasshuset er montert. Deksel over varmekabler 

mangler. Er bestilt. Følges opp. 
c) Websidene oppdateres av Greta Malmo. OK. 
d) Handlevogn i parkeringskjelleren er på plass. OK. 
e) Brev sendt ut til beboerne om å dra i gang månedlig treff i lokalet 

hos Bergheim Terrasse. Ingen svar kom inn! Skuffende. Skal vi 
bare glemme dette? 

f) HC-skilt på p-plassen ute er montert. OK. 
 
Sak 71/2006  Downlights i heisene 
   Under oppfølging. 
 
Sak 16/2007  Luktplager i sluk og fra ventilasjonsanlegget 

Kartleggingen er ferdig. Alle svar som kom inn med utkrysset; ja, er i 
sin helhet sendt til Veidekke AS.  
Styret følger opp saken mot Veidekke AS. 
 

Sak 018/2007  Snøbrøyting og sandstrøing 
Kontrakt med TOBB Service AS er underskrevet av begge parter. 
Avtalen med Vaktmesterservice er oppsagt. 

 
Sak 030/2007  Ønske om fjærning av et tre på enden av lavblokken. 

Styret har fått henvendelse fra en beboer i BA om Styret kan rette 
henvendelse til eier av "dybwadhuset" om muligheten for å få fjernet ett 
tre som skygger for på ettermiddagen. 
Brev vil bli sendt til eieren. 
 

Sak 031/2007  Klage på hundebjeffing. 
Styret har mottatt klage fra beboer som er plaget med hundebjeffing fra 
en leilighet. Styret har sendt brev til hundeeier og påpekt forholdet. Vi 
henstiller til å prøve å få gjort noe med problemet.  
Saken avsluttes med dette. 
 
 

 



Sak 32/2007  Nye filterpakker og salg av branntepper. 
Filterpakker ble utdelt 18 og 19/6. Fortsatt er det noen som ikke har 
hentet sine filter. Disse kan ta kontakt med noen i Styret for utdeling. 
Branntepper ble også tilbyd beboerne til en pris av kr. 278,-  
61 stk tepper ble solgt, noe Styret syntes var et bra antall. Resten av 
teppene er returnert NOHA AS. 
 

Sak 33/2007  Brannøvelse. 
Tirsdag 12/6 ble det iverksatt en uanmeldt brannøvelse i bygget, 
iverksatt av nestleder og styreleder. Resten av Styret var uviten om 
dette. Vi fikk meget god tilbakemelding fra brannvesenet om 
profesjonelt opplegg. Evalueringsskjema er hengt opp på 
oppslagstavlen. 
Kake blir oversendt til mannskapet fra brannvesenet som velvillig stilt 
opp. 
Takk til NTE Elektor som velvillig stilte en person til rådighet for å 
rette opp utløseren som ble knust. 
 

Sak 34/2007  Byavisa. 
Styreleder har rettet henvendelse til Byavisa om forhold rundt utdeling 
av avisen i våre postkasser. Til tider blokkerer denne avisen muligheten 
for å legge inn annen post i postkassene etter at de har levert Byavisen. 
Dette beklager de på det sterkeste og har tatt opp dette med aktuelle 
bud. Styret ønsker imidlertid å prøve ut en ordning med stativ for 
Byavisen i foajeen. Avisen vil bli plassert der og beboerne tar med seg 
et eksemplar derfra. Budet vil ta med seg restavisene når nye blir 
plassert ut. 

 
Sak 35/2007  Strømuttak og vannuttak i 6. etg. Pluss innkjøp av el-gressklipper. 

Det er blitt montert dobbel stikkontakt på veggen utenfor el-rommet i 6. 
etg. Dette til bruk for blant annet el-gressklipper som er innkjøpt for 
bruk i 6. etg. 
I tillegg er det bestilt montering av vannuttak på vegg mot lavblokk 
6.etg. 
 
 

Neste styremøte er tirsdag 28. august kl. 1800  
 

 
 
 
____________________ ____________________ __________________ 
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Anne Kristin Singstad 
 
 
____________________ 
Terje Hareide 
 
 
 


