
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 06.09.2006 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Onsdag 06.09.2006 kl. 18.00 – 19.30  
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 

Rita Østerlie Mørch - sekretær 
   Anne Kristin Singstad - styremedlem  

 Alfhild S. Kristiansen - varamann 
Forhindret: Greta Malmo  - styremedlem  
  
SAKER TIL BEHANDLING 

Protokollen fra styremøtet 22.08.2006 godkjent.  
 

Sak 055/2006  Referatsaker 
a) Rutiner – Svein Hugo og Trond forela et gjennomarbeidet og revidert produkt på  

rutinene på huset. Aksjon: Trond kopierer for utsendelse til alle beboere med 
følgeskriv om at rutinene til enhver tid vil bli oppdatert ved behov og tilgjengelig 
for alle.  

b) Ringeklokkelisten – I møte 6/9 med Bergmann fra Skilt-Teknikk, Trond, Svein 
Hugo og Rita ble det bestemt at Bergmann skal finne frem til matte etiketter som 
kan trykkes ut på vanlig printer slik at Styret selv kan håndtere utskiftinger på 
tavlen. Dette hadde høy prioritet ved bestilling. Deretter ble pris diskutert og Styret 
ba om ny faktura ihht. muntlig avtale ved bestilling.  

c) Kabel i taknedløp – Enda ikke utført pga. av personalmangel hos NTE. 
Bastiansen slutter og ny mann er Robert Jenssen. 
Aksjon: Trond purrer fortsatt – nå mot ny mann. 

d) Filterpakkene – Status: 1 filter igjen. 
e) Skadet boddør til leil. 7 – Endelig skiftet! ok 
f) Beslag under glassfelt fellesareal i 6. etg. – Blikkenslager fra Olaf Hanssen har 

omsider vært på befaring sammen med Trond. Beslaget er nå satt i bestilling. 
Dette for å hindre rotteinngang til terrassene i 6.etg/høyblokk. 

g) Opprydding i garasjen – Mange har etter hvert gitt uttrykk for at de er fornøyd med 
tiltaket Styret har satt i verk med å få en ryddig garasjekjeller. Noen få synes 
tydeligvis å bli lett irritert.  
Aksjon: Styret tar en inspeksjon etter neste styremøte 17/10 for status.   

h) Merking av P-plassen – Merkingen er utsatt til etter at ny belysning er ferdigstilt. 
i) Ny HC-plass til Elisabeth Hurlen – Ikke ordnet da eneste utvei er å endre allerede 

tildelt HC-plass til annen bruker. Se pkt. j). 
j) Kontrakt for tildeling av HC-plasser er utformet –  

Aksjon: Svein Hugo og Trond deler personlig ut kontraktene til alle HC-
parkeringsbrukerne for underskrift og info. om at innholdet i kontrakten kan 
medføre omrokkeringer pga. at enkelte f.eks. trenger større plass.  

k) Det er meldt fra til Veidekke at vi har frafalt klagen på utført arbeid på utvendige 
nedløp. ok  

 

Sak 032/2006 Lys på P-plass  
Tilbudet fra NTE er akseptert. I møte 6/9 med NTE, entreprenør for graving og 
lyskomiteen ble detaljer diskutert og avtalt. Arbeidstiden komprimeres ned til maks. 
2 uker og er beregnet ferdig i løpet av oktober. 



Sak 056/2006 Tilbud på serviceavtale med NOHA 
Trond har innhentet priser fra NOHA for kontroll av brannslanger og pulverapparater 
på huset. Vedtak: Styret går inn for å inngå kontrakt om faste kontroller:  
Første kontroll i 2007 – deretter hvert 3. år. Styret varsles på forhånd slik at 
pulverapparater fra leilighetene kan settes ut på angitt dato. 

 
Sak 054/2006 Instruks ved brannalarm 
 Instruksen er nå utarbeidet og henges opp ved siden av brannsentralen i 1. etg. 
 
Sak 057/2006 Canal Digital AS 

Kontaktperson er Steinar Næss. Sameiet har en avtale med Canal Digital som bl.a. 
sier at hvis det blir flere enn 40 % av beboerne som knytter seg til, blir Sameiet  
belastet med et tillegg på kr. 25,-/mnd. pr. boenhet. Hvordan dette skal faktureres vil 
Styret se nærmere på.  
Aksjon: Trond kontakter TOBB v/Skjetne for å høre hvordan dette håndteres andre 
steder.  

 
Sak 058/2006 Regnskap 

Utsettes til neste møte.  Aksjon: Trond ber om posteringsutskrift fra TOBB v/Skjetne. 
Han prøver også å få avtalt et møte med Skjetne og Styret for gjennomgang av 
konteringsrutiner. 

 
Diverse saker i etterkant av møtet 

• Ytterdør har slått for kraftig igjen og en beboer er slått overende. Rita har 
kontaktet Hjelpemiddelsentralen. Døren er nå justert og ok. 

• Spørsmål reist om utvendig beising av treverk. Iflg. V-PLAN ikke før 2010. 
Aksjon: Anne-Kristin undersøker med fargehandel og kanskje også MTG A/S 
som har utført det meste av malerarbeider på huset. 

• Renhold på huset – klage mottatt fra beboer på mangelfull støvtørking flere 
steder. Aksjon: Rita ringer Rent Miljø Renhold AS og klager. Inngår også 
avtale om at byrået overtar ansvaret for påfylling av papirvarer til toalettet i 1. 
etg, samt en avtale om jevnlig vask av glassflatene i inngangspartiet. Ber om 
tilsendt oppdatert avtale. 

• Årsmøtet har i sin tid vedtatt at det ikke er fast ansatt vaktmester på Bergheim 
Amfi, noe ikke alle tenker over i det daglige. Det slenges litt rask fra enkelte og 
Styret har lyst til å minne om at ”mor-rydder-ikke-etter-deg-lenger”. Verst er 
det kanskje ved ut- og innflytting, men heisene er alltid utsatt. Aksjon: Alle i 
Styret kommer med forslag til neste møte på velkomstbrev som også kan 
inneholde slike praktiske ting til nye beboere. 

 
 
 
Neste Styremøte tirsdag 17. oktober kl. 18.00 på Styrerommet. 
 
 
 
_____________________ _____________________ _______________________ 
Trond Heimdal  Svein Hugo Andersen  Rita Østerlie Mørch 
 
 
_____________________ _____________________ 
Anne Kristin Singstad  Alfhild S. Kristiansen 


