
 
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 29.06.2010 
 
Sted: Leilighet 116 (Trond Heimdal) 
Tid: Tirsdag  29.06.2010   kl 18.00 – 20.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal,  Styreleder 
  Trond Sedeniussen,  Nestleder 
  Asbjørn Flatås, Styremedlem 
  Tove Tronvold,  Sekretær 
  Hilde Kleivmyr, Varamedlem 
 
Forfall: Roar Jørgensen, Styremedlem 
 
Møtereferat pr. 26.05.2010 godkjent og signert. 
 
Sak 20/2010  Referatsaker 

a) Ingen referatsaker – kun løpende saker. 
 
Sak 19/2009  Maling av innvendige svalganger/korridorer 
   Arbeidet er startet opp. Blir ferdigstilt etter sommerferien. 
  
Sak 09/2010  Brannalarm 
   Røykluken i glasshuset, 6.etg. åpner seg ved brannalarm. 
   Her skal det muligens være en manuell knapp slik at den ikke åpner seg  
   automatisk. 

Saken er oversendt NTE Elektro for uttalelse. Dialog mellom NTE og 
Styret er etablert. 

 
Sak 12/2010  Vannlekkasje i 5. etg. lavblokk 
    Skadestedet er lokalisert ut utbedret.  Vanntest er utført.  Ingen tegn til  
    vannlekkasje, hverken i svalgang 5. etasje eller leilighet 63. 

 Styret ønsker informasjon om hvordan oppbygningen er utført under 
taktekkingen før avgjørelse om videre fremdrift tas. Terrassebordene 
skrues på inntil videre. Avventer konklusjon til høsten. 
 

Sak 18/2010  Strømbesparende tiltak i p-kjelleren 
   Roar og Asbjørn jobber med denne saken.  

Innstilling på hvordan løsning som anbefales, legges frem på neste 
styremøte.  

 
Sak 19/2010  Gulvbelegget i slusen foran søppelrommet i 1.etg, 
   Gulvbelegg vil bli lagt. Dette er bestilt gjennom Malermester Blakstad. 
 
Sak 21/2010  Klage på rullestoler som står parkert på av- og pålessingsplassen 
   Alle rullestolene er flyttet.  Styreleder har godkjent at den største  
   rullestolen kan stå på vedkommendes HC-plass i p-kjelleren.  Dette er 
   avklart med vedkommendes parkeringsnabo. 
   Saken avsluttes. 
 



Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 
   På bakgrunn av de forholdene som er avdekket rundt heve/skyvedøren i 
   leilighet 71, har Styret vedtatt å reklamere mot utbygger Veidekke AS. 
   Årsaken er forholdene ifm beslagløsningene som er utført rundt  
   heve/skyvedørene i bygget.  Styreleder og nestleder har hatt møte med 
   Veidekke AS sammen BA advokat. 

Sintef Byggforsk AS er engasjert i saken for en gjennomgang av 
løsningen ellers i bygget. De utarbeider en rapport som vil være 
grunnlaget for videre aksjon mot utbygger.  

 
Sak 24/2010  Søknad om montering av varmepumpe 
   Beboer har søkt om å få montere varmepumpe i leiligheten. 

Godkjennes under forutsetning av at alle kriteriene som blir gitt i brevs 
form, oppfylles. Styret foretar befaring hos beboer. 

 
Neste styremøte: Tirsdag 24. august kl. 18.00  
 
 
   Styret ønsker alle en riktig god sommer! 
 
 
 
 
 
 
____________________               ____________________                    __________________ 

Trond Heimdal  Trond Sedeniussen   Tove Tronvold 
 
 
 
 
 
                    ____________________                                 ____________________ 
  Asbjørn Flatås     Hilde Kleivmyr 
 
 
 
 
    


