
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 26.09.2012 
 

Sted: Leilighet 73, 6.etg. hos May I. Wold 

Tid: Onsdag 26/09-2012 kl 18:00 – 22:10 
 

Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder    

  Asbjørn Flatås  Nestleder   

  May Irene Wold Sekretær 

Finn Ludvigsen Styremedlem 

  Kristin G. Olsen Styremedlem   

  Nils Dahl  Varamedlem 

  Rolf Kulseth  Varamedlem 

  Per Ivar Lundereng Canal Digital – info rundt CD (fra kl. 18:00 – 19:10) 

 

Møtereferat pr. 28/08-2012 godkjent og signert. 

 

Sak 29/2012 Referatsaker 

a) Canal Digital har gjennomført endringer i grunnpakken. Vi har nå 28 faste 

kanaler og 15 valgfrie. 

b) Radonmåler er innkjøpt. Måleren er montert i heisrommet, 7etg. 

I løpet av de 2 første ukene ligger nivået på 11 bq, som er bra. 

Flyttes til et annet sted i bygget over nyttår, slik at vi kan få kartlagt 

forholdene på flere steder 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 Sameiet 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. 

 



20/6: Mottatt kjennelse fra Sør-Trøndelag Lagmannsrett. Uenighet blant 

dommernes kjennelse. 

7/8: Møte mellom BA og Veidekke om eventuelt forlik. 

9/8: Forlik avvist av Veidekke. Veidekke har sendt inn anke til Høyesterett 

21/8: Daniel Lund sender tilsvar til Høyesterett 24/8 

Saken vil bli tatt opp til vurdering i Høyesteretts kjæremålsutvalg. 

26/9: Ingen tilbakemelding fra Høyesteretts kjæremålsutvalg pr. dags dato. 

 

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

Mæhlen Blikk og Ventilasjon jobber fortsatt med saken. Nye tiltak er utprøvd, 

men pr. dags dato har ingen forsøk/utbedringer ført til bedringer i 

luktproblemene. 

Styreleder vil innkalle Mæhlen Blikk & Ventilasjon til et møte for å prøve å 

komme frem til en tilfredsstillende løsning. 

 

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 å få dette gjort i løpet av 1 – 2 uker. 

Tilbakemelding ventes i snarlig etterkant. 

26/6: Pristilbud på sikring av glassfeltene er mottatt fra Trønderglass i 

samarbeid med stålentreprenøren som eventuelt skal utføre sikringen. 

Styret vil jobbe videre med saken både mot utbygger og leverandør, for 

eventuelt å høre om sikringen av aktuelle glassfelt kan bli et spleiselag 

mellom utbygger, leverandør og BA.  Vi har tatt utgangspunkt i 700 

glassfelt som må sikres. Den totale kostnaden, med lift og montering er 

på kr. 180.120,- eks mva 

21/8: Styret besluttet å sende mail til Trønderglass og Veidekke hvor vi 

påpeker alvorlighetsgraden i saken og ber dem bli enige seg i mellom 

hvordan kostnadene på sikring av glassfeltene fordeles. Fintelling viser 

at det er snakk om totalt 632 stk glassfelt som må sikres. Dette gir en 

total kostnad på kr. 180.120,- eks mva. 

26/9: Utbygger Veidekke har gitt tilbakemelding om at de ikke vil bidra til og 

dekke disse utgiftene. Trønderglass har ikke gitt noen tilbakemelding pr. 

dags dato, til tross for 2 purringer. Styreleder vil sende et rekommandert 

brev til Trønderglass, for å forvisse oss om at de har mottatt vår 

henvendelse, som forteller at vi holder dem ansvarlig inntil vi mottar 

svar. 

 

Sak 23/2012 Fellesområdet F6 

Det er gjennomført befaring og møte med utbyggeren for Bergheim Panorama, 

for å gå igjennom det arbeidet de har gjort mot F6. Styrene i Bergheim Terrasse 

og Bergheim Amfi godkjenner ikke sluttresultatet slik det har blitt.  

Vi har stilt krav om at området omreguleres og at vårt ansvarsområde stopper 

mot den opparbeidede muren. Fra muren og skråningen ned mot BP tilfaller BP 

sitt ansvarsområde. 

I tillegg har vi krevd at skråningen sikres med hekk eller lignende. 

 



Vi har mottatt mail fra styreleder for BT som har vært i kontakt med 

Trondheim Kommune, som ikke blander seg inn i vårt friområde F6, og hvor 

styreleder har tatt avgjørelser uten at de andre eierne av F6 har vært involvert. 

Styret i BA vil sende brev til styreleder i BT og informere om at vi i ettertid vil 

delta på møter og få all informasjon i forkant av eventuelle avgjørelser, videre i 

saken. 

 

Sak 30/2012 Info fra Canal Digital     
Styret invitert Per Ivar Lundereng fra CD som informerte om  

 dagens og fremtidens planer. Per Ivar kunne informere om at det fortsatt ikke er 

noen avklaringer i striden mellom CD og TV2. Det er ukentlige forhandlinger 

mellom partene. Det er derfor tro på at saken skal løse seg i fremtiden.  

Fokuset fra CD er at det ikke skal bli noen økte kostander på kundene for at vi 

skal kunne få alle TV2 kanalene i kanallisten.   

Per Ivar presenterte den nye dekoderen fra CD. ADB 5743 CDX.  

Denne dekoderen blir lansert i løpet av første kvartal 2013. 

På bakgrunn av de problemene vi har hatt med dagens dekoder, med blant 

annet viftestøy og at enkelte dekodere helt umotivert stopper opp, var 

interessen for den nye dekoderen stor. Styret har også fått enkelte 

innspill/ønsker fra beboere om at vi må gjøre noe med dagens dekodere. 

Nevnte dekoder har fått meget god omtale ute i teknomarkedet som har 

stresstestet dem og prøvd ut funksjonaliteten i den. Konklusjonen er at det er 

den beste dekoderen som finnes på markedet pr. i dag. Selv om den har mange 

muligheter i seg, som vi skal komme tilbake til ved en senere anledning, er den 

også meget enkel å betjene ved kun TV-titting. 

Per Ivar forlot møtet kl.19.10. 

Styret diskuterte saken i etterkant. Det vil medføre en økning på kr. 10,- pr. 

mnd, pr sameier ved å bytte ut dagens dekodere, til den nye ASB 5743 CDX.  

På bakgrunn av dette vedtok Styret enstemmig, skifte av dekoder til alle. 

Bytte av dekodere vil ikke skje før i løpet av første kvartal i 2013. 

Det vil komme en montør å foreta bytte hos den enkelte. Dette er gratis. 

  Det vil bli sendt ut informasjon når tiden nærmer seg.  

  

Sak 31/2012 Budsjett 2013 

Budsjettforslag fra TOBB kom oss i hende 24.09.12. Styret skal utarbeide 

forslag og ha et eget budsjettmøte før neste styremøte. 

 

Sak 32/2012 Høstdugnad 

  Høstdugnad avholdes: Tirsdag 16. oktober kl. 17:00. 

  Container er bestilt til mandag 15/10 og vil bli stående til torsdag 18/10. 

 

Sak 33/2012 Maling av treverket på terrassen mellom leilighetene 

  Spørsmål er kommet opp fra beboer om hvem som har ansvaret for at  

  treverket mellom leilighetene som går over flere etasjer blir malt?  

I enden på lavblokken går utvendig treverk over flere etasjer mellom 

leilighetene.   

Styret var enstemmig på at slike vegger anses som en del av den utvendige 

fasaden og skal derfor besørges av Sameiet. 

 

 



Styret påpeker at vegger på de øvrige altaner som går fra gulv/tak er en del av 

den innvendige fasaden, og skal utføres av den enkelte sameier.  

Den opprinnelige fargen skal selvfølgelig bevares og følges opp ved eventuell 

oppmaling. Dette ihht tidligere vedtak. Gjelder også maling av altantak. 

. 

 

 Neste styremøte: 

 Onsdag 24. oktober 2012 kl. 18:00. Sted blir avklart ved senere tidspunkt. 

 

 

 

 

________________   ___________________ ______________________ 

    Trond Heimdal    Asbjørn Flatås         Kristin Gjervan Olsen 

 

 

 

 

__________________  ____________________      

       Finn Ludvigsen            May Irene Wold   

      

 

 

 

 

 


