
 
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 28.06.2011 
 
Sted: Styrerommet. 
Tid: Tirsdag 28.06.2011   kl 18.00 – 19.30 
 
Tilstede: Trond Heimdal Styreleder 

Tove Tronvold Sekretær 
  May Irene Wold Styremedlem   
  Finn Ludvigsen Varamedlem 
 
Forfall: Roar Jørgensen Nestleder 
  Asbjørn Flatås  Styremedlem 
 
Møtereferat 24/5-2011 godkjent og signert 
Møtereferat 16/6-2011 godkjent og signert.  Ekstraordinært styremøte. 
 
Sak 16/2011 Referatsaker 
   a) Søknad fra Trygghetssentralen om å sette opp kortleser er  
    godkjent av styret, under forutsetning av at visse kriterier blir 
    fulgt. 
   b) Mail sendt til Trygghetssentralen med oppfordring om at  
    hjemmehjelpen bruker vår p-plass til parkering av sine biler, og 
    ikke setter dem foran inngangspartiet og andre uegnede plasser. 
   c) Søknad fra beboer om å montere terskeleliminator foran  
    hovedinngangen.  Dette er en ”rampe” som settes foran  
    dørstokken for å lette innkjøring for rullestol.  Søknaden  
    godkjennes under forutsetning av at rampen ikke hindrer at 
    døren lukkes automatisk pga oppsamling av snø og is og  
    lignende, og at risten som ligger foran hovedinngangen kan 
    fjernes med enkle grep.  Det er behov for å komme til under 
    risten ved behov for å holde sluket åpent. 
   
Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 
   Saken er behandlet i ekstraordinært styremøte. 
   Det er innkalt til ekstraordinærtårsmøte, 29/6-2011 kl. 18.00, hvor 
   styret legger frem forslag om at årsmøtet godkjenner at sameiet går til 
   rettslig skritt for å få dekket påløpte utgifter i leil. 71, og utbedringer av 
   heve/skyvedørene med tilsvarende løsning som i leil. 71 i bygget. 
 
Sak 08/2011  Mottatt forslag på rammeavtale fra Vintervoll AS 
   Denne saken er ikke blitt utført ennå, pga mange andre løpende saker 
   som er prioritert.  Vil bli fulgt opp etter hvert.  Følgende leverandører 
   vil bli fulgt opp for å gi tilbud på ny rammeavtale med Bergheim Amfi i 
   tillegg til Vintervoll AS: 
   - Bravida 
   - Fjeldseth AS 
   - NTE Elektro 
 
 



Sak 12/2011  Vaktmester i Sameiet 
   Det er meldt inn til Rent Miljø AS om at det fra avtalt tidspunkt blir 
   ansatt vaktmester i sameiet, og deres vaskeavtale sies opp.  Rent Miljø 
   AS har akseptert avtale mot at vi kjøper en ekstra tjeneste fra dem. 
   Vaskeavtalen sies opp fra 01.09.2011. 
 
Sak 15/2011  Saker fra beboermøte 12/4 
   Status på saker som skulle følges opp i etterkant av beboermøte 12/4: 
   - Innkassing av vannrør i 4. etg lavblokk 
     Styret følger opp og får tildekket aktuelle rør. 
   - Forslag til slagord for Sameiet Bergheim Amfi 
     Mottatt 3 forslag fra 1 beboer så langt. 
   - Mange mailadedresser mangler. 
      Styret ønsker komme i gang med ordningen fra høsten. 
 
Sak 17/2011  Ekstraordinært årsmøte 
   Styret har kalt inn til ekstraordinært årsmøte for å legge frem forslag om 
   at sameiet godkjenner at vi går til rettslig skritt mot utbygger Veidekke 
   AS.  Styret forlanger at utbygger dekker alle påløpte kostnader så langt, 
   og at de i tillegg dekker kostnadene på utbedring av alle   
   heve/skyvedører med tilsvarende løsning som leil. 71. 
   Gjennomføringen av ekstraordinært årsmøte blir onsdag 29.06.2011. 
 
 
Neste styremøte: Onsdag 24.08.2011 kl 18.00 i styrerommet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________               ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   May Irene Wold   Tove Tronvold 
 
 
 
 
 
                       _________________                                  
 
  Finn Ludvigsen       


