
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 27. 05. 2008 
 
Sted:   Leil.118 (Tove Tronvold)       
Tid:   Onsdag 27.05.2008  kl.1800-2030 
Til stede:  Trond Heimdal   

Trond Sedeniussen   
   Sverre Pettersen   
   Tove Tronvold   

Eva Kinn    
Terje Hareide    

    
 
Møtereferat pr.23.04.2008 ble godkjent og signert. 
 
Sak 016/2008  Referatsaker 

a) Skriv fra NTE ifm luftplager fra sluk og ventilasjonsanlegg i lag 
med info fra Styret er sendt ut.  Ingen tilbakemeldinger. 
Saken avsluttes fra styrets side. 

b) Vi har nå økt sikkerhet med direkte varsling til brannvesenet ved 
brannalarm. 

c) Dugnad ble gjennomført 7/5 med stor deltakelse og godt vær. 
d) Nye dekodere er mottatt fra Canal Digital og byttet ut. Stor takk til 

Svein Hugo Andersen, Thore Mørch, Sverre Pettersen og Terje 
Hareide for stor innsats ifm bistand med utbyttingene. Saken 
avsluttet. 

e) Oppladbar støvsuger til renhold i dørsprekkene i heisene kjøpes inn. 
Vi sjekker også priser og vurderer innkjøp av en industristøvsuger 
til bygget. 

f) Filterpakker er utdelt i flere omganger, men noen er fortsatt ikke 
hentet. Disse henges på døra til de leilighetene det gjelder. 

 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 
   Vi avventer fortsatt på tilbakemelding og sluttrapport fra Veidekke. Vi  

vil be om å få tilbake rapporten med oversikt over hva som er gjort. 
 
Sak 002/2008  Garasjeporten 
   Garasjeporten er nå oppgradert. Alle enheter som ble vedtatt byttet på  

årsmøtet, er nå skiftet ut. Resultatet ser bra ut, men vi har erfart nedsatt 
rekkevidde på fjernkontrollen og er i dialog med leverandøren om 
problemet. Vi følger opp dette før saken avsluttes. Evaluering av 
tidsstyringen blir fulgt opp senere. 
 

Sak 017/2008  Glasscontainer 
Det er rettet forespørsel til Trondheim Bydrift om utplassering av 
glasscontainer mellom BA og BT. Det er for tiden mangel på slike 
containere, men vi er registrert og står på venteliste. 
 

 
 
 



Sak 018/2008  Telefongodtgjørelse til Styreleder 
Dette er en budsjettpost som ikke har vært benyttet tidligere. Saken ble 
drøftet av den forrige styresammensetningen, som oppfordret styreleder 
til å benytte denne posten. Det nåværende Styre støtter oppfordringen 
og vedtok at Styreleder skal ha dekket sine telefonutgifter til 
styrearbeidet etter regning under denne posten. 
 

Sak 019/2008  Parkeringsplassen 
Styret har fått flere henvendelser om vanskelige manøvrerings-og 
parkeringsforhold p.g.a. en plasskrevende bobil på p-plassen. Brev 
sendes til beboer. Biler av en slik størrelse er til sjenanse for 
nyttekjøretøy som må frem av hensyn til daglig drift, for eksempel 
renholdsverkets tømmebiler, og eventuelle utrykkingskjøretøy. På et 
generelt grunnlag vedtar derfor Styret at biler som overskrider 
oppmerket felt i bredde eller lengde ikke skal stå på parkeringsplassen.  
 

Sak 020/2008  Søppelrommet 
- Det er plassproblemer i forbindelse med sykkelparkeringen i 
søppelrommet. Beboerne oppfordres til å fjerne sykler som ikke brukes, 
og til i større grad å benytte utendørsstativet. Saken følges opp til 
høsten.  
- Styret vedtok etter forslag fra Hareide at lysbryterne i søppelrommet 
kobles om, slik at det blir permanent lys, og belastningen på lysstoffrør 
og tennere reduseres. 
 
 

Neste styremøte blir onsdag 25.06.08 kl. 1800 hos Sverre Pettersen, leil.105 i 8.etg. 
 
 

 
 

 
___________________ ____________________ ___________________  
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Sverre Pettersen 
 
 
___________________ ___________________ 
Tove Tronvold  Eva Kinn 

 
 
 
 

 
 

 
    
     
 
 
 


