
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 06/05-04 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Torsdag 06/05-04 kl. 17.30 
 
Tilstede: Arve Tranøy  - styrets leder 
  Trond Heimdal  - styremedlem (ref) 
  Per Gjertsen   - styremedlem 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem 
  Inger Johanne Dybwad - varamedlem 
  Ole Antonsen  - varamedlem 
 
Forfall: Venche Johnsen  - styremedlem 
 
Arve ønsket de nye styremedlemmene og varamedlemmene velkommen og opplyste 
om en del praktiske ting om nøkler og lignende. 
 
SAKER TIL BEHANDLING. 
 

 
Sak 55/2004 Konstituering av styret. 
   Formann:  Arve Tranøy 
   Nestformann: Trond Heimdal 
   Sekretær:  Arve/Trond (Inntil videre) 
   Styremedlem: Anne Kristin Singstad 
   Styremedlem: Venche Johnsen 
   Styremedlem: Per Gjertsen 
   Varamedlem: Inger Johanne Dybwad 
   Varamedlem: Ole Antonsen 
    

AU: Arve, Trond og Anne Kristin. 
 

Sak 56/2004 Referatsaker. 
a) F6. Friområdet. 

Det vil bli satt opp grensemerker for området, mandag 10/05. 
Eierfordelingen: B1=36 %, B2=36 %, B3=8 % og B4=20 %. 
Driftsavtalen for området er underskrevet, men ikke 
eiendomsavtalen. 
 
 
 



b) Innsats i vår – garasje – plener – veger osv. 
”Gutta” har spylt hele garasjen. Kjempeflott innsats. Ellers har 
mange, med Lars Nypan i spissen, gjort en flott innsats 
utvendig med beplantningen og lignende. P.g.a. dette og 
arbeidet som er påbegynt på parkeringsplassen, er dugnaden 
utsatt til etter 17. mai. Dato bestemmes senere. 

c) Ytterdøren. 
Leverandøren av døråpneren får ikke til styringen med 
fjernåpning av ytterdøren fra leilighetene. Håper på en løsning 
senere – kan kanskje koste et par tusen kroner. 

 
Sak 57/2004 Vannskade leilighet 115. 

Arve informerte om status pr. skrivende stund. Lium har flyttet ut. 
Polygon har revet gulvene. Ingen årsak funnet pr. 06/05. Partene 
(Veidekke, Lium og sameiet) har underskrevet avtalen som er satt 
sammen i samarbeid mellom partene, om fremdriften for 
ferdigstillelse av leiligheten. Veidekke har ansvaret for 
fremdriften. 

 
Sak 58/2004 Barnehagesaken og P-plassen. 

Arbeidet med P-plassen er startet. Veidekke håper å være ferdig til 
17. mai. Gjerde settes opp langs tomtegrensen. Blomsterbed langs 
gjerdet, settes opp på vår eiendom. 
Vi hadde en befaring på området, slik at de nye styremedlemmene 
ble informert om hva som blir gjort på P-plassen. 

 
Sak 59/2004 Utsmykningskomiteen. 

a) Det bevilges inntil kr. 30.000,- Enstemmig vedtatt. 
b) Av dette beløpet, avsettes kr. 2.000,- til gasspeisanlegget. Arve 

sjekker opp muligheten for ekstrabeholder og styring til 
anlegget. 

c) Resten disponeres av UK. De baserer utsmykningen på egne 
innkjøp. 

 
Sak 60/2004 Skilting. 

a) Det settes opp oversiktsskilt over hvilke leiligheter som er i 
etasjene, i alle etasjer. I tillegg settes det opp oversiktskilt i 
vestibylen. 

b) 1 stk skilt 50x60 cm. Innkjøring forbudt + tekst, ved 
innkjøringen ved høyblokken. 

c) 1 stk skilt 50x60 cm. Innkjøring forbudt ved innkjøringen fra P-
plassen. 



 
 

d) 2 stk. skilt 50x60 cm. Privat område. Innkjøringene til P-
plassen. 

e) Det settes opp gass-skilt på døren inn til gassbeholderne. 
f) Det settes opp et skilt med ”Parkering forbudt” på veggen ved 

branndøren. 
g) Det bevilges kr. 20.000,- til skiltingene. 

 
Sak 61/2004 Vannuttak på vestre hjørne av P-plassen. 

Det monteres vannuttak til spyling, på dette hjørnet. Arve sjekker 
også opp pris for ett strømuttak på samme plassen. Dette arbeidet 
med vannuttak og strømuttak vil koste ca. kr. 10-15.000,- 
AU har fikk fullmakt til å fullføre dette arbeidet. 

 
Sak 62/2004 Dugnad. 
   Se sak 56/2004 b) 
 
Sak 63/2004 Orden ut og inne. Regler/bestemmelser som sendes i rundskriv. 

Denne saken ble ikke behandlet. Kommer tilbake til saken i ett 
senere styremøte. 

 
Sak 64/2004 Søknader om innglassing på verandaer. 
   Det var kommet tre søknader om forskjellige måter om innglassing 
   verandaer og terrasser: 

- Anne og Magne Berg, seksjon 125 
-    Tore Sand, seksjon 13 
-    Leif og Anne Kristin Singstad. 
 

Vedtak: Styret er innstilt på å godkjenne innglassing av 
verandaer/terrasser. Forutsetninger er at det blir brukt samme 
materialer og farger som er anvendt i bygget og at styret får bedre 
tegninger for prosjektene. 

 
 
______________   _______________   __________________ 
   Arve Tranøy      Trond Heimdal   Anne Kristin Singstad 
 
 
___________________  __________________  __________________ 
     Per Gjertsen            Inger Johanne Dybwad          Ole Antonsen 


