
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 5/5-09 
 
Sted:   Leil.118 (Tove)       
Tid:   Tirsdag 5/5-09  kl.1800-2100 
 
Til stede:  Trond Heimdal Styreleder 
   Trond Sedeniussen Nestleder  
   Sverre Pettersen Styremedlem  
   Tove Tronvold Styremedlem/sekretær  
   Eva Kinn  Sekretær/avtroppende 
   Olav Svee  Varamedlem 
Forfall:  Roar Jørgensen Styremedlem (ny) 
 
Møtereferat pr. 25/3-09 ble godkjent og signert. 
Møtereferat fra ekstraordinært styremøte 16/4-09 ble godkjent og signert. 
 
Referatet fra beboermøtet 21/4-09 ble gjennomgått. Saker som skal følges opp ble tildelt egne 
saksnummer. 
Avtroppende sekretær Eva takket for laget. (men valgte å sitte gjennom hele styremøtet ) 
 
Sak 011/2009  Konstituering av nytt styre. 
   Trond Heimdal Styreleder 
   Trond Sedeniussen Nestleder 
   Tove Tronvold Sekretær 
   Sverre Pettersen Styremedlem 
   Roar Jørgensen Styremedlem 
   Olav Svee  Varamedlem 
 
Sak 12/2009  Referatsaker 

a) Kloakklekkasjen i 9. etg. Renoveringen er ferdig. Saken avsluttes. 
b) Redskapsboden er skrinlagt. Alternative plasseringer/løsninger 

vurderes fortløpende. Saken avsluttes. 
c) Årsmøtet avholdt 21/4-09 
d) Gulvene i parkeringskjelleren er spylt. 
e) Brev om vedtak, maks lengde på biler på p-plassen ute er sendt til 

eier av bobilen. Saken avsluttes. 
 
Sak 02/2009  Gjennomgang av låssystemene på ytterdørene 

Blir utført i løpet av våren. 
 
Sak 03/2009  Sprekker i asfalten i nedkjøringen til p-kjeller 

Asfaltlegging er bestilt og blir utført i løpet av juni. 
I tillegg ønsker vi prisoverslag for asfaltering foran høyblokken. 
Leverandører kontaktet. 

 
Sak 05/2009  Befaring i steinbruddet 
   Arbeidet med utbedring/sikring blir utført i løpet av våren. 

Kontroll av bergveggen, utvendig hvert 3. år, innvendig, hvert 9. år, er 
meldt inn til TOBB AS om at dette skal inn i VPLAN. 

 



Sak 027/2008  Sameiet sin hjemmeside. 
Hjemmesiden er nå oppe og går. Mye gjenstår ennå. Styreleder er i 
dialog med utvikler for justeringer og lignende. Saken avsluttes. 

 
Sak 35/2008  Innglassing av altaner 

Dette ble diskutert på beboermøtet 21/4. Mange synspunkter kom frem. 
Saken avsluttes fra Styret sin side. 

 
Sak 13/2009  Dugnad 
   Dugnad blir gjennomført onsdag 13/5 kl. 17:00. 

Styret har vedtatt at vi ikke oljer plattingene i år. De er oljet hvert år 
siden 2003. Etter råd fra Flügger fargehandel, blir neste oljing våren 
2010. 
Oppslag om dugnad blir hengt opp. 
 

Sak 14/2009  Valgt varamedlem til Styret. 
Et av varamedlemmene som var innstilt av valgkomiteen til Årsmøtet, 
hadde ikke sagt ja til å stille som varamedlem. Vedkommende er derfor 
valgt på feil grunnlag og ønsker derfor ikke ønske å sitte som 
varamedlem. Styret har full forståelse for dette og vedtatt at vi har kun 
ett varamedlem i perioden. 
Brev er sendt til TOBB AS om vedtaket, slik at vedkommende blir 
slettet fra protokollen fra Årsmøtet. 

 
Sak 15/2009  Problemer med snø på utvendige svalganger og foran dørene. 

Vi har ikke med i brøyteavtalen om snømåking på utvendige 
svalganger. Styret vurder om det skal kjøpes inn koster og snøspader 
som settes utenfor alle dørene fra heisrommene? Kanskje noen 
forbarmer seg over snøen som hoper seg opp foran dørene noen ganger? 

 
Sak 16/2009  Skilting foran høyblokken. 

Det virker som om skiltingen vi har om kun nyttekjøring foran 
høyblokken ikke blir respektert. Det er alt for mye unødvendig kjøring 
til hovedinngangen. Styret ser på alternativer for annen skilting og 
plassering.  

 
Sak 17/2009  Rensing av teppefliser. 
   Styret har bedt om pristilbud på rensing av teppefliser i fellesarealene. 
   Pristilbudet er akseptert og rensing er bestilt. 

Rensing av teppefliser blir lagt inn i VPLAN, Syklus hvert 5. år 
 
Neste styremøte 26. mai kl. 18:00 hos Trond. Leil. 116 
 
 
_____________________ _______________________  ____________________ 

Trond Heimdal  Trond Sedeniussen   Tove Tronvold 
 
 

_____________________  ___________________  
Sverre Pettersen   Olav Svee 


