
Referat fra styremøte Bergheim Amfi 
 
Sted: Leilighet 119  (Roar Jørgensen) 
Tid: Tirsdag 27. 04. 2010    kl. 1800 – 20.30 
 
Tilstede: Trond Heimdal,  Styreleder 
  Trond Sedeniussen,  Nestleder 
  Roar Jørgensen, Styremedlem 
  Asbjørn Flatås  Styremedlem 
  Hilde Kleivmyr Varamedlem 
  Olav Svee,  Varamedlem 
  Sverre Pettersen Avtroppende styremedlem 
Forfall : Tove Tronvold,  Sekretær 
 
Møtereferat pr. 23.03.10 ble godkjent og signert. 
 
Sverre Pettersen, avtroppende styremedlem takket for laget og overleverte styrenøkkel til 
påtroppende styremedlem Asbjørn Flatås. 
Varamedlemmene var innkalt til første styremøte. Påtroppende Hilde Kleivmyr ble ønsker 
velkommen. 
Varamedlemmene får innkalling til alle styremøtene, men det er frivillig oppmøte, så lenge de 
ikke er innkalt pga forfall fra et styremedlem. 
Styremedlemmene må selv kontakte varamedlemmene ved forfall til et styremøte. Styreleder 
informeres. 
 
Sak 14/2010  Konstituering av nytt styre 
   Styreleder: Trond Heimdal (AU) 
   Nestleder: Trond Sedeniussen (AU) 
   Sekretær: Tove Tronvold (AU) 
   Styremedlem: Roar Jørgensen 
   Styremedlem: Asbjørn Flatås 
 
Sak 15/2010  Referatsaker 

a) Heve/skyvedør problematikken følges opp av andelseier.  
Faktura sendes Sameiet. Saken avsluttes fra Styret sin side. 

b) Årsmøtet ble gjennomført 14/4. Beboermøte ble avholdt i etterkant. 
    
Sak 19/2009  Maling av innvendige svalganger/korridorer 

Oppdraget blir utført av Malemester Blakstad AS. Arbeidet starter opp i 
løpet av mai.  
Følgende arbeid blir utført: 
- Maling av innvendige svalganger/korridorer 
- Maling av utvendige trevegger. Gjelder ikke trevegger på beboers 

altan. 
- Utvendige søyler. 

 
 
 
 
 



Sak 21/2009  Rørinspeksjon/spyling av kloakkrør 
Rapport etter rørinspeksjonen er mottatt fra Veidekke AS/K Lund AS. 
Ingen avvik i forhold til det som anses som det normale er avdekket. 
Styret har etterspurt DVD fra inspeksjonen. Denne er sendt fra 
Veidekke AS til oss. Saken avsluttes med dette. 

 
Sak 09/2010  Brannalarm 

I følge prosjekteringsplanen fra byggeperioden, skal røyklukene i 
trappeoppgangen i bygget åpnes manuelt ved brannalarm. Disse åpnes 
automatisk i dag. Saken er sendt til NTE Elektro for oppfølgning og 
utbedring.  

 
Sak 12/2010  Vannlekkasje i 5. etg. lavblokk 

Styret har forlangt å få ny entreprenør for gjennomføring av dette 
oppdraget. Av den grunn blir det ytterligere forsinkelser. Befaring med 
ny entreprenør Trønderblikk AS gjennomført 28/4. Fremdriftsplan blir 
klar etter befaringen.  

 
Sak 17/2010  Dugnad 
   Vårens dugnad blir gjennomført tirsdag 11/5. Kl. 17:00 
   Styret utfører nødvendig innkjøp i forkant. 
   Container er bestilt til fredag 7/5. Hentes onsdag 12/5 
   Oppmerking av p-plassen ute blir bestilt. 
 
Sak 18/2010  Strømbesparende tiltak i p-kjelleren. 

Årsmøtet vedtok at Styret jobber med prosjektet med strømbesparende 
tiltak i p-kjelleren. Roar Jørgensen og Asbjørn Flatås har fått ansvar for 
å jobbe med dette og vil komme med en innstilling til Styret. Arbeidet 
som ble gjort i forkant av Årsmøtet er utgangspunktet. 
Det kom forslag på Årsmøtet om å gjenbruke noen av lysarmaturene i 
p-kjelleren til bodene i p-kjelleren som ikke har tilfredsstillende 
belysning.  
Dette tas med i vider arbeid. 

 
Sak 19/2010  Gulvbelegget i slusen foran søppelrommet i 1. etg. 

Ønske fra beboermøtet om at teppeflisene som er på gulvet i denne 
slusen byttes ut med annet dekke. Styret følger opp mot Malemester 
Blakstad AS som skal utføre et større vedlikeholdsoppdrag i Sameiet. 
Se sak 19/2009. Klinkerfliser eller slitesterkt gulvbelegg? 

 
Neste styremøte: Onsdag 26/5 kl. 18:00 hos Tove. Leil 118. 
 
 
_________________               ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   Trond Sedeniussen   Olav Svee 
 
 
 
                  ____________________    ____________________ 
   Roar Jørgensen     Asbjørn Flatås  


