
 
  

Referat fra beboermøte i Sameiet Bergheim Amfi 15. april 2013. 
 

Sted:  Åsvang skole, Festsalen 

Tid:  Etter årsmøtet 15/4-13 kl. 20.40 – 21.10 

Tilstede: 68 beboere inkl. Styret (noen forlot møtet etter årsmøtet) 

Møteleder: Trond Heimdal 

Referent: May Irene Wold 

  

Styret hadde 2 saker til beboermøtet. 

 

 Siden bygget nå er blitt 10 år gammelt, og det er eiers ansvar, ble det oppfordret til 
maling av vegger på altaner. Fargekode er: S0502Y 

 Biblioteket i 2 etg. Rita, Turi, Tordis og Thore har hatt en fullstendig opprydding i 

biblioteket. De har fjernet alt som var av oppslagsverk og bøker det var 2 stk av. De 

har også kategorisert bøkene etter forfattere i alfabetisk rekkefølge. Stor takk til dem. 

Oppslagsverk som er satt unna, kan hentes om ønskelig, ved og kontakte 

vaktmesteren, hvis ikke blir de kastet i containeren som kommer. Det er ønskelig med 

flere bøker, gjerne romaner. Disse kan legges på øverste hylle, slik at ryddegjengen 

kan plassere disse der de hører hjemme. 

 Hjemmesiden vår er for tiden ute av drift, da den gjennomgår en fullstendig 
omstrukturering. Dette for å gjøre siden mere «up to date»  

Det oppfordres til alle beboerne om å bruke hjemmesiden vår aktivt. Både for å sjekke 

hva som skjer i sameiet og ikke minst komme med innspill/forslag til hva som legges 

ut. Har du forslag til noe som kan publiseres, f.eks. bilder, nyheter, kjøp/salg, info, 

eller andre ting, ta kontakt med Tore Sæther, leil. 90. 

 

Hjemmesiden vil være oppe å gå igjen om ikke lenge. 

 

Følgende saker ble tatt opp fra salen: 

Dårlig mobil-dekning:  

Det er fortsatt noen få som har dårlig mobildekning i sine leiligheter. 

Dette er meget variabelt fra leilighet til leilighet. Naboen til en av de som opplever dårlig 

dekning, kan ha normal god dekning. Saken er meldt inn til Telenor 2 – 3 ganger. Svaret 

derfra er hver gang; at de jobber kontinuerlig med å forbedre dekningsområdene, ikke bare 

hos oss, men i hele landet! 

Vindusvask: Denne forespørsel kom opp igjen. Her må det leies lift. Sist dette kom opp var 

det kun 2 som var interessert, og det virket ikke som responsen var noe større denne gang 

heller. 

Bussholdeplasser: Det har vært liten aktivitet den siste tiden, men det er sagt at begge 

bussholdeplassene skal være ferdigstilt i løpet av mai måned. 

Canal Digital (CD): Spørsmål om når de nye dekoderne kommer. De nye dekoderne vil bli 

utlevert i løpet av mai måned, men det er forsinkelse på 2 – 3 måneder for den nye 

plattformen, T-WE til de nye dekoderne. Siste nytt fra CD er at dekoderne blir utlevert i løpet 



av mai, og vil fungere som normalt, mens det vil komme en oppgradering som den enkelte må 

installere selv, når dette er klart. Info kommer på tv-skjermen, ved oppstart av TV/dekoder, 

når oppgraderingen er klar. Vaktmesteren kan bistå, hvis ønskelig. 

Noen klaget på stabiliteten på internettet fra CD. Syntes det går tregt og var mye nede, mens 

andre igjen var godt fornøyd med både stabiliteten og hastigheten på internett og IP-telefon 

gjennom CD.  

Det antydes også at mange av beboerne ikke har sikret sitt trådløse nett i sine leiligheter. Det 

oppfordres at de som kjører med «åpne» trådløse nett, sikrer disse med passord. Ta gjerne 

kontakt med vaktmesteren, hvis noen er usikre om dette gjelder dem, så skal han bistå. 

Tidligere avfallsrom: Forslag om og sette inn sykkelstativ. Det var ikke ønskelig at rommet 

blir tatt i bruk til dette, da det trengs til oppbevaring av utstyr som er i bruk av vaktmesteren. 

Brann: Etter brannen som var i Moholt Terrasse for ikke lenge siden, kom det opp et meget 

interessant spørsmål fra beboer Jan Pedersen. Hva om det skjer i BA. Bør vi slå av vårt 

balanserte ventilasjonsanlegg, for og forhindre frisk luft til leiligheten, som igjen kan 

forårsake ytterligere tilfriskning til områdene der det er ild? Ukjent om anlegget er koblet på 

brannsentralen og vil kobles ut automatisk ved branntilløp? 

Dette var et så interessant spørsmål, at Styret vil følge opp dette mot leverandøren og komme 

med en redegjørelse i etterkant. 

Varmekabler: Det har vært flere brudd på varmekablene ned til garasjen i vinter. 

Utbedringer/reparasjoner vil bli utført i løpet av våren/sommeren. Det er ikke tatt høyde for 

denne saken i budsjettet, da feilen ble avdekket lenge etter budsjettvedtak. 

 

 

 

Beboermøtet avsluttet kl 21.10 

 

 

 

______________________ ____     __________________________ 

Trond Heimdal (møteleder)     May I. Wold (referent) 


