
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 27.11.2012 
 
Sted: Leilighet 116, 9.etg. hos Trond Heimdal 
Tid: Tirsdag 27/11-2012 kl 18:00 – 21:20 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder    
  Asbjørn Flatås  Nestleder   
  May Irene Wold Sekretær 

Finn Ludvigsen Styremedlem 
  Kristin G. Olsen Styremedlem   
  Nils Dahl  Varamedlem 
  Rolf Kulseth  Varamedlem 
   
Møtereferat pr. 24/10-2012 godkjent og signert. 
 
Sak 23/2010 Reklamasjon mot Veidekke AS 
  Status: 

FOR HISTORIKKEN I SIN HELHET, SE MØTEREFERAT PR. 26/9-12. 
24/10: Mottatt kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg om at de har  

   sendt saken tilbake til Lagmannsretten for ny behandling. 
  13/11: Prosess-skriv sendt til Sør-Trøndelag Lagmannsrett. 
  27/11: Pr. dags dato ikke mottatt noe svar. 
 
Sak 03/2012 Luktproblemer i korridorene 3. 4. og 5. etg. lavblokk. 

Det planlagte møte med M&V ble igjen utsatt p.g.a. nye tiltak/forsøk som er 
gjennomført. Disse har ført til en markant bedre luft. Det er sendt pris- 
forespørsel til NTE Elektro på montering av magnetbryter på de aktuelle 
dørene, men ikke mottatt svar pr. dags dato. Alternativt er montering av en 
lufteventil. Det ble besluttet at vi skal ta en befaring sammen med Rolf Dahl 
hos Mæhlen B&V og få tatt et standpunkt til hvilken løsning som ønskes. 
Det har kommet innspill fra beboer om at også de øvrige korridorene sjekkes 
angående utlufting/ventilering. Styret vil i etterkant av løpende sak se på 
muligheten for å montere lufteventiler i alle korridorene. 

   
Sak 05/2012 Glassfelt løsnet fra altan i 3. etg. høyblokk 

FOR HISTORIKKEN I SIN HELHET, SE MØTEREFERAT PR. 26/9-12. 
23/10: Mottatt svar fra Trønderglass AS hvor de avviser noe ansvar rundt at et 

glassfelt har løsnet. Hverken Trønderglass AS eller Veidekke AS 
ønsker å ta del i kostnadene rundt sikring av glassfeltene. 

 Styreleder vil undersøke pris for eventuelt og foreta jevnlig «tilsyn 
 og vedlikehold» av glassene av entreprenør. 
6/11: Mottatt pristilbud fra Trønderglass på etterkontroll av skrufestene til  
 glassfeltene. Skruene demonteres og smøres inn med Locktite. 
 (limstoff som hindrer skruer og løsne). 
27/11: Styret har besluttet å akseptere tilbud/forslag fra Robert Nøsen hos 
 Trønderglass. Nærmere tidspunkt for utførelsen av arbeidet kommer 
 vi tilbake til. 
  
 
 
 



Sak 23/2012 Fellesområdet F6 
Det er gjennomført befaring og møte med utbyggeren for Bergheim Panorama, 
for å gå igjennom det arbeidet de har gjort mot F6. Styrene i Bergheim 
Terrasse og Bergheim Amfi godkjenner ikke sluttresultatet slik det har blitt.  
Vi har stilt krav om at området omreguleres og at vårt ansvarsområde stopper 
mot den opparbeidede muren. Fra muren og skråningen ned mot BP tilfaller BP 
sitt ansvarsområde. 
I tillegg har vi krevd at skråningen sikres med hekk eller lignende. 
Styret i BA har purret opp saken mot BT. BT har videre purret opp saken mot 
utbygger. 
Pr. dags dato har vi ikke mottatt noen tilbakemeldinger. 
 

Sak 36/2012 Avfallshåndtering 
  Renholdsverket v/Roar Lundqvist har sendt info om at de vil rydde i  
  avvikende tømmefrekvens for Bergheimsveien 28. Vi har ukentlig tømming, 
  mens det vanlige er tømming hver 14.dag i Trondheim. De kom med en del 

forslag. Etter gjennomgang besluttet Styret og melde fra om at vi fortsatt 
ønsker og opprettholde dagens ordning.  
Vi får også 1 stk glasscontainer, som vi kommer tilbake med plasseringen av. 

 
  NB! Julegløgg blir onsdag 12.desember fra kl.17:00 i foajeen  
 
 Neste styremøte: Onsdag 23. januar 2013 kl. 18:00 hos May Irene Wold, Leil. 73 6 etg. 

 
 
 

 
________________   ___________________ ______________________ 
    Trond Heimdal    Asbjørn Flatås         Kristin Gjervan Olsen 
 
 
 
 

__________________  ____________________      
       Finn Ludvigsen            May Irene Wold   

      
 
 
 
 
 


