
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 30.05.2012 
 
Sted: Leilighet 73, 6.etg. hos May Irene Wold 
Tid: Onsdag  30.05.2012   kl 18:00 – 21:00 
 
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. 26/04-2012 godkjent og signert. 
 
Sak 19/2012  Referatsaker 

a) Vårdugnaden ble gjennomført 9/5 med bra oppmøte. Alle aktiviteter ble 
gjennomført, med unntak av oljing av plattene i 6 etg. Dette pga at 
plattene ikke var tørket opp etter kraftig regn de siste dagene før 
dugnaden. Arbeidet med dette er nå godt i gang og vil fortsette så snart 
været tilsier det. 

b) Forslaget fra beboermøtet med å bytte leverandør av filterpakker og å 
dele opp bytte av finfilter og grovfilter annet hvert år, ble ikke godkjent 
av styret. Enstemmig vedtatt at vi fortsetter med samme leverandør og 
bytte av alle filtrene årlig, slik som rutinene har vært hittil.  
Saken avsluttet. 

 
Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 

Status: 
- 6/2: Saken oversendt Sør-Trøndelag Tingrett. 
- 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. 

- 16/4: Anken sendt Frostating Lagmannsrett. 
Avventer ny kjennelse. 



- 30/5: Ingen tilbakemelding fra Sør-Trøndelag Lagmannsrett pr. dags dato. 
 
Sak 03/2012  Luktproblemer i korridorene 3. 4. og 5. etg. lavblokk. 

Mæhlen Blikk og Ventilasjon jobber fortsatt med saken. Det er nå gjort noen 
utbedringer, som vi avventer svar på om har gitt noe resultat av betydning 
med problemene. Mæhlen Blikk & Ventilasjon følger opp og styreleder vil 
være i løpende kontakt med dem. 

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

Styret har hatt møte med befaring med Trønderglass. Vi er lovt en 
tilbakemelding på alternative sikringstiltak. 
Status:  
- 30/5: Trønderglass har ikke fått gjennomført sin befaring i lag med en 

stålentreprenør ennå, men de håper og få dette gjort i løpet av 1 – 2 uker. 
Tilbakemelding ventes i snarlig etterkant. 

 
Sak 20/2012:  Sikkerhetsutstyr  

Styret har vedtatt at det skal kjøpes inn 2 stiger m/sikkerhetsramme 
for fast montering på vegg i 11 etg. og 12 etg., for sikre adkomsten til taket i 
høyblokken. 

 
Sak 21/2012  Husnummer 

Styret har mottatt nye lapper fra Trondheim kommune med husnummer til 
alle seksjonene. Nye bestemmelser tilsier at husnummeret skal være synlig 
ved inngangsdøren på alle seksjonene. Vaktmesteren har hengt opp lappene 
hos alle, slik at de nå er montert likt hos alle. 
Årsaken til at de skal være synlig, er for og lette ankomsten for 
utrykningspersonell. 
Vi har mottatt 2 stk lapper pr seksjon. Lapp 2 vil bli utlevert i postkassen til 
den enkelte seksjon. Denne skal henges opp inne i leiligheten. 
Styret foreslår på innsiden av sikringsskapet. 
 
 

Neste styremøte: 
Tirsdag 26. juni 2012 kl. 18:00 hos Finn Ludvigsen Leil. 57 5.etg 
 

 
 

 
_____________________  ____________________ ______________________ 

Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   May Irene Wold 
 
 
 
  
 

______________________   _____________________       
Finn Ludvigsen       Kristin Gjervan Olsen   

      


