
 
Referat fra styremøte Bergheim Amfi 27.08.2009 
 
Sted: Leilighet 104 (Olav Svee) 
Tid: Torsdag 27.08.09    kl. 1800 – 20.45 
 
Tilstede: Trond Heimdal,  Styreleder 
  Trond Sedeniussen,  Nestleder 
  Sverre Pettersen,  Styremedlem 
  Roar Jørgensen Styremedlem 
  Tove Tronvold,  Sekretær 
  Olav Svee,  varamedlem 
 
Møtereferat pr. 16.06.09 ble godkjent og signert. 
 
Sak  24/2009 Referatsaker 
   Skilting om innkjøring forbudt mot amfiet: 
   Her er det gjort vurderinger og det er lite sannsynlig med veitrafikk-
   skilt.  Styret vurderer til enhver tid trafikkregulerende tiltak. 
   Saken avsluttes. 
 
Sak 02/2009  Gjennomgang av låssystemene på ytterdørene 
   Ny dato for befaring: Onsdag 2. september kl. 18.00 
    
 
Sak 03/2009  Sprekker i asfalten i nedkjøringen til P-kjeller 
   Asfaltering utført i nedkjøringen til garasjen og foran høyblokk. 
   Total kostnaden ble kr. 53.500,-. 
   Saken avsluttes.  
   
Sak 05/2009  Befaring i steinbruddet 
   Arbeid med utbedring/sikring ble utført 25/8-09. 
   Saken avsluttes. 
    
Sak 19/2009  Maling av innvendige svalganger/korridorer 
   Styret vil vurdere om maling/oppussing skal gjøres i år. 
   Det vil bli gjennomført kartlegging/befaring av svalgangene onsdag 2. 
   september. 
 
Sak 21/2009  Rørinspeksjon/spyling av kloakkrør 
    På bakgrunn av hendelser i 9.etg rundt kloakklekkasjer etc. 
   skal Styret skal ha et møte med Veidekke ang. spyling av rør,  

tirsdag 8. september kl. 14.00. 
 
Sak 23/2009  Avslag fra NAV om montering av automatiske døråpnere 

NAV har avslått 2 søknader om automatiske døråpnere i bygget og 
brukt som begrunnelse at dette er huseiers ansvar. 
Styret følger opp saken og sjekker om dette er i henhold til 
byggforskrifter som omhandler type bygg som BA. 

 



Sak 24/2009  Søknad om montering av plexiglass 
Styret har mottatt en søknad om montering av plexiglass på altan hvor 
det er innsikt fra fellesarealer. 

   Styret godkjenner søknaden – mot at det settes opp frostglass – ikke 
   farget glass. 
 
Diverse:  Glassfeltene i trappoppgangen 
   Skarpe kanter – der det er nødvendig vil disse demonteres og slipes.  
    

Budsjett: 
   Styremøte ang. budsjettet 2010 – torsdag 3.september kl.   
   18.00 i styrerommet. 
 
 
Neste styremøte: Tirsdag 22. september kl. 18.00 – leilighet 118 (10.etg) hos Tove 
 
 
 
 
 
 
_________________               ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   Trond Sedeniussen   Tove Tronvold 
 
 
 
 
 
                       _________________                                 ____________________ 
   Sverre Pettersen    Roar Jørgensen 


