
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 27. 02. 2008 
 
Sted:   Styrerommet 
Tid:   Tirsdag 27.02. 2008 kl.1800-2030 
Til stede:  Trond Heimdal  - styreleder 

Trond Sedeniussen  - nestleder 
Greta Malmo    - styremedlem 

   Anne Kristin Singstad - styremedlem 
Eva Kinn   - sekretær  

 
Møtereferat pr. 21.1.2008 ble godkjent og signert. 
 
Sak 04/2008  Referatsaker 

a) Serviceavtale med NTE Klima er signert. 
b) Ny tralle er innkjøpt og plassert i p-kjelleren. 
c) Veidekke AS har tatt på seg oppgaven å inspisere utvendig sluk på 

gesimsen i 12. etg. De foretar inspeksjon 2 ganger i året. 
Kartlegging 1.gang blir gjort etter påsken. Saken avsluttes når 
skriftlig avtale er inngått. 

d) Reklamasjonssaken for leil. 27 er under utbedring og saken 
avsluttes fra Styrets side. 

e) Lekkasje i soverom, leil. 71 er under utbedring og ferdigstilles i 
løpet av kort tid. Saken avsluttes fra Styrets side. 

f) Oppdatert VPLAN er mottatt.  
 

Sak 016/2007  Luktplager i sluk og fra ventilasjonsanlegget 
Saken følges fortsatt opp. Vi venter på rapport om hva som er gjort, og 
en ”bruksanvisning” for slukene. Representanter fra VD eller NTE 
Klima inviteres til beboermøtet i etterkant av årsmøtet 15. april. 

 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 

Veidekke er i ferd med å gjennomgå rapporten og planlegge pålagte 
utbedringer. Vi avventer utviklingen. 
 

Sak 002/2008  Garasjeporten 
Styreleder hadde møte med VD og Ramox Hörmann Porter AS, 29.01., 
der forslag til forbedringer og stabilisering av driften ble diskutert. Vi 
venter på prisoverslag fra VD og Ramox. Styret presenterer problemet 
rundt garasjeporten og forbedringsforslag som egen sak på årsmøtet. 

 
Sak 005/2008  Møte med hundeeierne i bygget 

Styret hadde møte med hundeeierne 5.2.2008. De fremmøtte hadde god 
forståelse av sitt ansvar som hundeeiere, men noen føler seg noe 
”uglesett” i bygget. Vi hadde en fin dialog og diskusjon. Det ble 
foreslått diverse tiltak for å bedre forholdene. Disse vil bli vurdert og 
eventuelt prøvd ut etter hvert. Det er relativt få hundeeiere i bygget og 
det er rimelig å anta at besøkende hunder utgjør en del av problemet.  
I forhold til dem har vertsskapene ansvar for å si i fra. 
 
 



Sak 006/2008  Søknad om HC-plass 
   Søknad om HC-plass nr. 7 mottatt. Saken ble behandlet og godkjent. 
   Svar vil bli sendt til beboer. 
 
Sak 007/2008  Mating av fugler i Sameiet.  

Styret føler for å sende ut et påminningsskriv til beboerne og viser til 
rotte og mus problemer forbundet med slik mating. 
  

 
 
Neste styremøtet blir onsdag 26/3-2008 kl. 1800 på styrerommet.  
   

 
 
 
 
 

 
Årsmøtet blir avholdt tirsdag 15. april 2008, i Aulaen på Strinda vgs. Lokalet er bestilt. 
Innkalling sendes ut like etter påske. 
 
 
 
 
____________________ ____________________ __________________ 
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Greta Malmo 
 
 
____________________ _____________________ 
Anne Kristin Singstad Eva Kinn 
 
 
 
 
 
 
 


