
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 07/04-05 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Torsdag 07/04-05 kl. 17.30 
 
Tilstede: Arve Tranøy  - styrets leder 
  Trond Heimdal  - nestformann (ref) 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem  
  Ole Antonsen  - varamedlem 
  Inger Johanne Dybwad - varamedlem 
Forfall: Venche Johnsen  - styremedlem  
  Per Gjertsen   - styremedlem 
 
Protokoll fra styremøte 02/03 og 07/03-05 godkjent. 
 
SAKER TIL BEHANDLING. 

 
Sak 026/2005 Referatsaker. 

a) Vår advokat har sendt ett skarpt brev til Basale i håp om at de 
betaler ut det de skylder oss. 

b) NTE holder på og monterer alarm til varmekablene i nedløpsrør. 
Dette blir ferdig i løpet av uke 15. 

c) Arve informerte om siste ukers hendelse når det gjelder heisene. 
Schindler har hatt en ekspert tilstede for en full gjennomgang av 
heisene. Østre heis vil få en software oppdatering i løpet av uke 
15. 

d) Arve og Trond skal ha ett oppklaringsmøte med Schindler i nær 
fremtid. 

e) Det er oppdaget en utvendig vannlekkasje fra 8. til 6 etg. ved 
heisrommene. Veidekke jobber for fullt med dette. 

f) Veidekke vil sjekke alle verandaene i 10 etg. 
g) Veidekke har gitt Torgeir Værnes "frie tøyler" for å ferdigstille 

bygget. 
h) Lars Nypan mener det er for tidlig med dugnad. Han anbefaler vi 

venter til månedsskiftet april/mai. Vi lytter på hans ord. 
i) Lars Nypan har sprøytet mot ugress. Martha og Lars tar seg av 

beskjæringen av buskene våre. 
j) Vannet på vaskeplassen vil bli satt på, så snart nattekulden har 

gitt seg. 
k) Branninspeksjonen har svar Arve på hans brev. De gir oss støtte 

på mange av våre syn. Arve har skrevet til NTE VVS om 
rørgjennomgangene. 



l) Arve har også skrevet brev til Hjelpemiddelsentralen om å rette 
opp dørfalsen i dør inn til søppelrommet, som de har ødelagt. 

m) Status om F6. Papirene som ble sendt til tinglysning, har kommet 
i retur uten tinglysning. Advokat Clausen hos Veidekke, følger 
opp denne saken. 

 
Sak 027/2005 Oppbevaring av masternøkler hos TOBB. 

Det ble vedtatt at styret betaler en årlig avgift til TOBB på kr. 750,- 
eks. moms. De forplikter seg da til å rykke ut med masternøkkelen 
hvis en beboer trenger assistanse i fm tap av sin egen nøkkel. Ved en 
eventuell utrykning med masternøkkel, betaler da beboerne kr. 350,- 

 
Sak 028/2005 Sykkelstativ. 
   Sykkelstativet vil bli satt opp i nær fremtid. 
 
Sak 029/2005 Lys i bergrommet. 

Det ble vedtatt å sette opp lys og 1 stikk-kontakt i bergrommet i 
høyblokken + stikk-kontakt i avfallsrom og nordre bergrom. NTE 
ordner med dette. 

 
Sak 030/2005 Filterpakke. 

Vedtak: Forslaget fra formannen enstemmig vedtatt. Orienteringen 
følger forslaget. 

 
Forslag fra styret på årsmøtet 2005 under pkt. 7: 
1. Etter nøyere undersøkelser har styret i sameiet kommet til den 

slutningen at det ikke er nødvendig med filterskift hvert år. Styret 
foreslår derfor at skifte av filter utsettes til våren 2006. 

2. Styret foreslår videre at trekket på kr. 50.- pr. mnd for hver 
seksjon fortsetter i år 2005 og 2006. 

3. Beløpet som kommer inn i 2006 brukes til å dekke 
omkostningene ved skifte av filter i 2006. 

4. Beløpet som kommer inn i 2005, kr. 77.400.-, brukes til å 
finansiere kontrakt for vedlikeholdsplan og langtidsbudsjett. 

 
Orientering om vedllikeholdsplan (VPLAN) og langtidsbudsjett. 
VPLAN gir en oversikt over planlagt vedlikehold for 10 år 
framover, med angivelse av bygning, bygningsdel, tiltak, 
vedlikeholdsår og kostnad med vekt på at man ikke trenger å være 
bygningskyndig for å forstå elementene i planen. 
Formålet med VPLAN og langtidsbudsjett er å gi styret best mulig 
oversikt for langsiktig økonomisk styring samt å ivareta sameiets 
eiendommer på en best mulig måte. 



VPLAN koster 1. året kr. 45.900.-, langtidsbudsjett kr. 3.000.- eks 
mva. (inklusive mva. blir summen kr. 61.125.-) 
Husbanken gir normalt tilskudd til 
vedlikeholdsplaner/langtidsbudsjett, max. 80 %, dvs. kostnaden blir 
da kr. 12.225.- inkl. mva. 
 
Årlig oppdatering for VPLAN koster kr. 13.700.- + mva, 
langtidsbudsjett kr. 3.000.- + mva., 
Dvs. årlig oppdatering vil komme på ca. kr. 20.000.- pr. år. 
Vi kan velge når det gjelder oppdateringer, avhengig av hva vi 
ønsker/den økonomiske rammen. 
Uten tilskudd fra Husbanken vil kr. 77.400.- nesten dekke utgiftene 
til VPLAN/langtidsbudsjett for 2 år. 

 
 
Sak 031/2005 Innkalling til årsmøtet 2005 

Innkallingen til årsmøtet ble gjennomgått. Etter noen små justeringer 
ble innkallingen vedtatt. 

 
Sak 032/2005 Årsberetningen. 

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent etter noen små 
justeringer. 

 
Sak 033/2005 Budsjett 2005 

Formann la frem noen små justeringer til budsjettet. Budsjettet ble 
godkjent med disse justeringene. 

 
Sak 034/2005 Service avtale på vannpumpeanlegget. 

Forslaget til serviceavtale med YIT ble godkjent, slik avtalen ble 
foreslått fra YIT. 

 
Sak 035/2005 Komité for ute grill plass. 

Dette kommer vi tilbake til i ett senere styremøte. I mellomtiden tar 
hver og en seg en tur og danner seg ett inntrykk av plassen. 

 
 
Sak 036/2005 Kloakk nedløpene. 

Formannen foreslår at vi engasjerer ett uhildet rørleggerfirma til i 
inspisere kloakk nedløpene i garasjen. Forslaget godkjent. 
 
 
 
 



 
 
Sak 037/2005 Maling av verandatakene. 

Tilbud fra MTG. Kr. 150,- pr. kvm. Inklusive mva. - 2 strøk. 
Beboerne ordner med rydding av verandaene. Dette tilbudet legges 
ut i postkassene til alle. Det legges med en svarslipp, slik at de som 
ønsker å benytte seg av tilbudet, gir skriftlig tilbakemelding om 
dette. 

 
 
 
Neste styremøte: 21/04-05 kl. 1730. 
 
 
 
 
______________   ________________  ______________ 
   Arve Tranøy       Trond Heimdal       Ole Antonsen 
 
 
 

____________________   ___________________   
        Inger Johanne Dybwad    Anne Kristin Singstad 
 
 
 
 
       


