
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 27.08.2008 
 
Sted:   Leil.116 (Trond)       
Tid:   Onsdag 27.08.2008  kl.1800-1945 
Til stede:  Trond Heimdal Styreleder   

Trond Sedeniussen Nestleder  
   Sverre Pettersen Styremedlem  
   Tove Tronvold Styremedlem  

Terje Hareide  Varamedlem 1.   
Forfall:  Eva Kinn  Sekretær. 
    
 
Møtereferat pr.25.06.2008 ble godkjent og signert. 
 
Sak 025/2008  Referatsaker 

a) Bergheim Terrasse følger opp mot Trondheim Bydrift for 
vedlikehold av lekeplassen på F6. Saken avsluttes fra vår side. 

 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 

Vi har purret på sluttrapport fra Veidekke. Lovt ferdig i løpet av  
uke 35 - 36. 

    
Sak 002/2008  Garasjeporten 

Garasjeporten fungerte stort sett bra i sommer. Noen ganger stoppet 
porten på vei ned. Ett ledd i skinnen ble byttet. Ingen tilbakemeldinger 
etter rundskrivet i sommer om nye portåpnere. Saken avsluttes. 
 

Sak 019/2008  Parkeringsplassen 
Bobilen som har stått parkert på p-plassen, og som har skapt stor 
irritasjon blant mange, virker nå til å være borte, for godt?  
Styret anser med dette, saken som ferdig. 
 

Sak 022/2008  Isolering av mur i nedkjøringen til garasjen. 
Vi har mottatt tilbud fra Veidekke AS på isolering av nedkjørselen til 
garasjekjelleren. Vi ønsker i tillegg en 3. parts vurdering av årsak og 
omfang. Nestleder tar kontakt med Ramböll AS for å høre om de bistår. 

 
Sak 023/2008  Refusjon av utgifter mot utbygger 

Utgifter Sameiet er påført for bruk av 3. part til vurdering av 
ansvarsforhold ifm reklamasjonsforhold i leil 27 og 71. I begge 
tilfellene måtte utbygger ta på seg ansvaret. Faktura er på dette 
grunnlaget sendt Veidekke AS. 

 
Sak 026/2008  Søknad om montering av levegg i glass. 

Styret har mottatt søknad fra leil 13 om oppsett av levegg mot nordlig 
side. Styrer godkjenner søknaden med forbehold om at nødvendige 
søknader til det offentlig blir innsendt og godkjent. 

 
 
 



Sak 027/2008  Sameiet sin hjemmeside 
Eva Kinn følger opp mot en skoleklasse som ønsker å utvikle siden vår. 
Eva og Trond tar en samtale i forkant for å kartlegge våre ønsker og 
behov.  

    
 
 
    
Neste styremøte blir onsdag 24.09.08 kl. 1800 hos Tove, leil.118. 

 
 

 
 

 
___________________ ____________________ ___________________  
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Sverre Pettersen 
 
 
___________________ ___________________ 
Tove Tronvold  Terje Hareide 

 
 
 
 

 
 

 
    
     
 
 
 


