
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 28/03-2012 

 

Sted: Leilighet 73, 6.etg. hos May Irene Wold. 

Tid: Onsdag 28/03-12 kl. 18.00 – 20.45. 

 

Tilstede: Trond Heimdal Styreleder 

   Roar Jørgensen Nestleder 

  Asbjørn Flatås  Styremedlem 

  May Irene Wold Styremedlem 

  Tove Tronvold Sekretær 

  Finn Ludvigsen Varamedlem 

    

Møtereferat pr. 29/02-2012 godkjent. Referatet blir sendt ut til Styret for signering i etterkant. 

 

Sak 12/2012  Referatsaker 

a) Parkeringsoblater.  Styret har fått forslag på oblater fra noen 

beboere i ettertid.  Styret velger inntil videre å avslutte saken og 

henger opp lapp på eventuelle feilparkerte biler.  Ingen av byggets 

beboere eller besøkende skal frykte at de blir tauet bort. 

b) Regnskapet 2011 er godkjent. 

c) Årsberetningen 2011 er godkjent. 

d) Prøvetiden til vaktmesteren utløp 29/2.  Vaktmesteren er nå fast 

ansatt. 

e) Styret har vedtatt at porttelefonene i leilighetene er beboers ansvar 

å bytte og må selv dekke kostnadene på hvis disse slutter å fungere.  

Dette ihht vedtektene § 9.1. 

 

Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 

Saken ble oversendt Sør-Trøndelag Tingrett mandag 6/2-2012. 

- 23/2: Mottatt mail fra advokat Daniel Lund om at Sør-Trøndelag 

Tingrett mener at Sameiet ikke kan stå som saksøker. De antyder at 

den/de enkelte andelseier/e bør stå som saksøkere mot utbygger. 

- 24/2: Advokat Daniel Lund sender svar til Tingretten hvor han 

forklarer at Sameiets følger eierseksjonslovens praksis når det 

gjelder ansvarsforhold rundt vedlikehold av den utvendige 

bygningsmassen, og ber dem opprettholde stevningen, slik den er 

levert. 

- 29/2: Mottatt kopi av Veidekke AS sin advokat sitt brev til 

Tingretten, hvor de sier seg enig i Tingretten sin foreløpige 

konklusjon, og hvor de ber om at saken avvises. De krever også at 

saksøker dekker deres saksomkostninger. 

- 6/3: Ikke mottatt noen endelig konklusjon fra Sør-Trøndelag 

Tingrett på videre fremdrift. 

- 14/3: Mottatt kjennelsen fra Sør-Trøndelag Tingrett. Saken er avvist 

på bakgrunn av at Sameiets Styre V/Styreleder ikke kan stå som 

saksøker. 

- 28/3: Styret har vedtatt å anke saken inn for Lagmannsretten, etter 

anbefaling fra vår advokat Daniel Lund. Vår advokat mener saken 

er avvist på feil grunnlag og vil utdype de punktene som han mener 

ikke har blitt vurdert godt nok av Tingretten. Saken har en såpass 

kompleks karakter at en anke er berettiget. 

 



Sak 02/2012  Skadesak i leil. 101. Skadenr 20110111 LZ 77346-JFL. Regress. 

Styret har hatt møte med Tobb AS og representanter fra IF forsikring 

tirsdag 20/3.  Vi klaget inn dårlig kommunikasjon med IF sin 

representant i Trondheim ifm denne saken. 

Saken er nå ferdigbehandlet hos motpartens forsikringsselskap.  

Sameiet har vunnet saken og vil få refundert hele skadeoppgjøret, inkl. 

vår egenandel på kr. 6000,- 

Skaden vil også slettes fra vår skadehistorikk hos IF Forsikring. 

 

Sak 03/2012  Luktproblemer i korridorene 3. 4. og 5. etg. lavblokk. 

Mæhlen Blikk og ventilasjon jobber fortsatt med saken.  Alle forsøk 

hittil har ikke gitt ønsket effekt.  Det jobbes fortsatt med å få orden på 

dette. 

 

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

Infoskriv om hendelsen er sendt ut til sameiet.  Saken ble tatt opp med 

byggesakskontoret i Trondheim kommune.  Dette var ikke en sak de 

håndterte. Vi ble anbefalt å følge opp saken mot vårt forsikringsselskap.  

I følge IF Forsikring er dette ikke en skadesak stor nok til å bli ført som 

en naturskadesak. 

Mail er sendt til Byggesakskontoret i Trondheim kommune med 

spørsmål om hvilke kriterier Trondheim kommune la til grunn ved 

godkjennelse av glassfeltløsningen i utgangspunktet? 

Styret er i dialog med Trønderglass for å få en kostnadsoversikt på 

ytterligere sikring av glassfeltene. 

 

Sak 13/2012  Vannlekkasje bodarealer 3. etg høyblokk 

Vannlekkasje i 3. etg. høyblokk i bakkant av vegg bodgang.  

Det ble oppdaget vann på gulv i bodgangen og på teppefliser i korridor, 

fredag 23/3. Tilsiget stoppet opp samme dag. Usikkert hvor vannet har 

trengt inn, men dette vil bli fulgt opp for å prøve å finne årsaken. 

Polygon ble tilkalt og utførte nødvendige skadebegrensninger. 

 

Sak 14/2012  Ansvarsforsikring for Styret. 

Styret ønsket på et generelt grunnlag å sjekke om Styret har 

ansvarsforsikring. Tobb AS kan bekrefte at vår forsikring også 

innbefatter styreansvarsforsikring. 

 

Neste styremøte:  

Torsdag 26/4-12 kl. 18:00 på styrerommet. 

 

 

 

_____________________                     ___________________            __________________ 

Trond Heimdal   Roar Jørgensen  May Irene Wold 

 

 

 

_____________________                        ____________________       

Tove Tronvold       Asbjørn Flatås   

      


