
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 26. 06. 2012 

 

Sted: Leilighet 57, 5.etg. hos Finn Ludvigsen 

Tid: Onsdag 26. 06. 2012 kl. 18:00 – 20:45 

 

Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder (ref)   

  Asbjørn Flatås  Nestleder   

  Finn Ludvigsen Styremedlem   

  Kristin G. Olsen Styremedlem   

  Nils Dahl  Varamedlem   

Forfall: May Irene Wold Sekretær 

Rolf Kulseth  Varamedlem   

    

Møtereferat pr. 30/05-2012 godkjent og signert. 

 

Sak 22/2012  Referatsaker 

a) 2 stk stiger for montering på vegg i 11. etg er bestilt. Stigene er vedtatt 

innkjøpt for å sikre en trygg ankomst til taket i høyblokken.  

Saken avsluttes. 

b) Nye lapper med husnummer er hengt opp synlig foran alle ytterdørene i 

bygget. 

 

Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 

Status: 

- 6/2: Saken oversendt Sør-Trøndelag Tingrett. 

- 23/2: Mottatt mail fra advokat Daniel Lund om at Sør-Trøndelag Tingrett 

mener at Sameiet ikke kan stå som saksøker. De antyder at den/de enkelte 

andelseier/e bør stå som saksøkere mot utbygger. 

- 24/2: Advokat Daniel Lund sender svar til Tingretten hvor han forklarer at 

Sameiets følger eierseksjonslovens praksis når det gjelder ansvarsforhold 

rundt vedlikehold av den utvendige bygningsmassen, og ber dem 

opprettholde stevningen, slik den er levert. 

- 29/2: Mottatt kopi av Veidekke AS sin advokat sitt brev til Tingretten, 

hvor de sier seg enig i Tingretten sin foreløpige konklusjon, og hvor de 

ber om at saken avvises. De krever også at saksøker dekker deres 

saksomkostninger. 

- 6/3: Ikke mottatt noen endelig konklusjon fra Sør-Trøndelag Tingrett på 

videre fremdrift. 

- 14/3: Mottatt kjennelsen fra Sør-Trøndelag Tingrett. Saken er avvist på 

bakgrunn av at Sameiets Styre V/Styreleder ikke kan stå som saksøker. 

- 28/3: Styret har vedtatt å anke saken inn for Lagmannsretten, etter 

anbefaling fra vår advokat Daniel Lund. Vår advokat mener saken er 

avvist på feil grunnlag og vil utdype de punktene som han mener ikke har 

blitt vurdert godt nok av Tingretten. Saken har en såpass kompleks 

karakter at en anke er berettiget. 

- 16/4: Anken sendt Frostating Lagmannsrett. Avventer ny kjennelse. 

- 30/5: Ingen tilbakemelding fra Sør-Trøndelag Lagmannsrett pr. dags dato. 

- 26/6: Fortsatt ingen kjennelse fra Sør-Trøndelag Lagmannsrett. 

 

 

 

 



Sak 03/2012  Luktproblemer i korridorene 3. 4. og 5. etg. lavblokk. 

Mæhlen Blikk og Ventilasjon jobber fortsatt med saken. Ingen av tiltakene 

som er gjort pr. dags dato, har gitt ønsket effekt. Styret vil følge opp saken 

mot Mæhlen B&V og be om en snarlig løsning på problemet. 

 

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

Styret har hatt møte med befaring med Trønderglass. Vi er lovt en 

tilbakemelding på alternative sikringstiltak. 

Status:  

- 30/5: Trønderglass har ikke fått gjennomført sin befaring i lag med en 

stålentreprenør ennå, men de håper og få dette gjort i løpet av 1 – 2 uker. 

Tilbakemelding ventes i snarlig etterkant. 

- 26/6: Ikke mottatt tilbakemelding fra Trønderglass angående sikring av 

glassfeltene.  

 

Sak 23/2012  Fellesområdet F6 

Uteområdet på Bergheim Panorama (BP) som grenser mot F6 er endret ihht 

første forslag. Styret ønsker å kvalitetssikre at utbygger Maja Eiendom ikke 

har gått utover den opprinnelige eiendom til BP, og inn på F6 området.  

Saken følges opp mot Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret. 

 

Sak 24/2012  Vikar/er for vaktmesteren. 

Vi har hatt to vikarer for vaktmesteren i hans ferieuke. Ragnhild og  

John, leil. 115. Styret har vedtatt at de får samme timelønn som vaktmesteren 

har, for arbeidet de har utført. 

 

Sak 25/2012  Varsel om oppmålingsforretning 

Styret v/Styrets leder er innkalt oppmålingsforretning på eiendommen 52/3, 

125. Eiendom 52/125 er BA sin. Saken dreier seg om å få en endelig og 

ensidig grensejustering på eiendommen på enden av lavblokken, mot 

«dybwadhuset» BA har fra dag en, disponert dette området. Gjerdet som går 

langs plenen, vil etter møtet som skal gjennomføres 18/7, bli 

eiendomsgrensen. Dette er kun en formell og endelig grenseendring, og vil 

ikke påvirke BA økonomisk eller på noe annet vis. 

 

 

Neste styremøte: 

Tirsdag 21. august 2012 kl. 18:00. Sted blir avklart ved et senere tidspunkt. 

 

 

 

 

_____________________  ____________________ __________________________ 

Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Kristin Gjervan Olsen 

 

 

 

 

______________________   _____________________       

Finn Ludvigsen        Nils Dahl  

      


