
 
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 29.11.2011 

 
Sted: Leilighet 118, 10.etg. hos Tove Tronvold 
Tid: Tirsdag 29.11.2011. Kl 18.00 – 20.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder 
   Roar Jørgensen Nestleder 
  Asbjørn Flatås  Styremedlem 
  May Irene Wold Styremedlem 
  Tove Tronvold  Sekretær 
  Finn Ludvigsen Varamedlem 
    
Møtereferat pr 01/11-2011 godkjent og signert. 
 
Sak 28/2011  Referatsaker 

a) Innkassing av vannrør i 4.etg lavblokk.  Saken avsluttes da det ikke 
pr dags dato har kommet noen nye forslag til hvordan rørene kan 
skjules. 

b) Rammeavtale på elektrikerarbeid med Vintervoll AS er vedtatt. 
Saken avsluttes. 
 

Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 
Byggmester Braa & Sørvåg har gjennomført kartlegging av fire 
leiligheter. Mottatt dokumentasjon er ikke bra nok for en eventuell 
rettsak mot utbygger. Styreleder tar kontakt med Byggmester Bjørn 
Braa for å avtale et møte for å diskutere innholdet i rapporten.  Ønsket 
er å få en rapport som inneholder klare henvisninger til normer og 
konsekvenser.  
Det jobbes med saken på flere hold. Styret vil informere sameiet om 
detaljer i saken når all nødvendig dokumentasjon er innhentet og saken 
er oversendt retten. 

 
Sak 29/2011  Tilbud om Drifts- og fakturakontroll på heisene 

Vi har mottatt tilbud på Drifts- og Servicekontroll på heisene våre fra 
TOBB AS i samarbeid med HS Consult AS. 
Vedtak: BA har fullserviceavtale med Schindler Heis AS. I avtalen 
ligger det at vi ikke blir belastet for slitedeler etc. Ser derfor ikke behov 
for å tegne avtale med en ytterligere 3. part for å utføre etterkontroll på 
utført arbeid. Vi mener at kvaliteten på servicen som Schindler Heis AS 
utfører er god nok. I tillegg blir heisene årlig kontrollert av Norsk 
Heiskontroll, som oversender en rapport på heisene etter slike 
kontroller. Eventuelle mangler må Schindler Heis AS rette opp ihht 
serviceavtalen. Vi inngår ikke avtale med HS Consult AS. 

 
 
 
 
 
 



NB! Julegløgg blir onsdag 14. desember fra kl 17.00 i foajeen. 
 
Neste Styremøte: Onsdag 18. januar 2012 hos May Irene Wold, Leil. 73 
6.etg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________                       _________________            __________________ 
   Trond Heimdal   Roar Jørgensen  May Irene Wold 
 
 
 
 
 

__________________                        ____________________      
   Tove Tronvold           Asbjørn Flatås   

                                
      


