
Referat fra styremøte Bergheim Amfi, 26.5.2014 

Sted: Styremøterommet Bergheim Amfi. 
Tid: Mandag 26.5.2014, kl. 18.00 – 19:30 
 
Tilstede: Trond Heimdal            Styreleder 

Asbjørn Flatås   Nestleder 
Ingeborg Alexandersen   Sekretær 
Nils Dahl   Styremedlem 
Rolf Kulseth    Styremedlem 

 
Punkt 1          Referat fra styremøte 29/4 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2           Budsjett 

Styret tar den økonomiske status til etterretning. 
Styret har ikke hatt tilgang via Styreportalen på oppdatert økonomisk status 
siden mars på grunn av manglende oppdatering av Styreportalen fra TOBB.  
Årsaken er TOBB´s bytte av finansforetak med virkning fra 1/3. TOBB er 
purret gjentagne ganger av styrets leder uten at det har ført til forbedring av 
forholdet. Saken tas opp på nytt for å få avklart når dette kan bli i orden. Etter 
styrets skjønn bør dette få konsekvenser i form av prisavslag pga manglende 
levering ihht forretningsførerkontrakten. 

 Vedlikeholdsplan 
 Maling av svalganger er påbegynt. 
 HMS-aktiviteter 
 Vaktmester fikk påtale for ikke å ha brukt adekvat sikkerhetsutstyr ved bruk av 

støyende og farlig redskap. 
 4/5: Hunder og katter.  Ingen avvik. 
 4/5: Lekeplass.  Ingen avvik 
 
Punkt 3 Aktive arbeidsgrupper 

Det er for tiden ingen aktive arbeidsgrupper. 
 

Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak17/2014    Utette vindusbeslag 

Mæhlen Blikk & Ventilasjon er kontaktet og vil se på saken. 
 

Sak 19/2014   Dårlig luft i boder i enden av A-del av garasjen 
Motorstyrt vifte er satt inn. Saken avsluttes. 
 

Sak 20/2014 Hindringer i svalganger 
Ambulansepersonell har klaget over dårlig framkommelighet i svalgang. Styret 
oppretter en arbeidsgruppe som skal ta en gjennomgang i hele bygget, 
korridorer, svalganger og fellesarealer. Gruppen består av Trond Heimdal, 
Asbjørn Flatås og Rita Østerlie Mørch fra Utsmykningskomiteen. 
Vurderinger på utplasserte møbler etc. vil bli vurdert ut fra brannsikring, 
sikkerhet, fremkommelighet og estetikk. 

 
 



Punkt 5 Nye saker 
  Ingen nye saker 
 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
Blir gjennomgått i løpet av høsten 2014. 

− Gjennomgang av forsikringer. 
Ikke aktuelt. 

− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter. 
 
Punkt 7 Diverse 

− På forespørsel fra beboer om de kan bruke barnebarn til å bistå med maling 
av deres vegg, har Styret ingen innvendinger mot det. På dugnaden ble det 
foreslått at beboere kan ta sin etasje på dugnad å avlaste vaktmesteren noe i 
dette arbeidet. Det presiseres at dette kun er på frivillig basis. Dette vil bli 
omtalt på hjemmesiden vår. 

− Styret nye sekretær foreslo ny laout på møtereferatet, men Styret kom til 
enighet om å beholde en godt innarbeid struktur og layout. 

− 10/6 vil det bli montert en veggstige for adkomst til tak høyblokk. Stigen 
monteres på tverrenden av høyblokken i 11. etg, mot Bergheim Terrasse. 
Kranbil er rekvirert. 
 

Punkt 8 Sameiets hjemmeside 
− Info rundt montering av veggstige. 
− Dugnadsarbeid ifm maling av svalganger. 
− Nyopprettet arbeidsgruppe. HMS-runde i hele bygget. Ref sak 20/2014. 

 
 
Neste møte:    Tirsdag 24.6.14. kl.18.	  
	  

	  

______________________     ___________________     ____________________________ 
Trond Heimdal  Asbjørn Flatås   Ingeborg Alexandersen 

 
 
 
      _________________      ___________________ 

Nils Dahl    Rolf Kulseth 
	  


