
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 26/9 2013 
 

Sted: Styrerommet Bergheim Amfi 

Tid: Torsdag 26/9 2013 kl. 18:00 – 21:00 

 

Tilstede: Trond Heimdal   Styreleder  

Asbjørn Flatås   Nestleder 

Kristin Gjervan Olsen  Sekretær 

Nils Dahl   Styremedlem 

Rolf Kulseth   Styremedlem 

Brit Ellinor Vie   Varamedlem 

 

Punkt 1 Møtereferat fra styremøtet 21/8-13 godkjent. 

 

Punkt 2 Budsjett 
  Styret tok info om økonomisk status pr. 19. september til etterretning. 

   

Vedlikeholdsplan  

- Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 

  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

21/8: HMS-runde - ansattes arbeidsmiljø. Ingen avvik. 

4/9: Hunder og katter  .  1 urinering i foajéen avdekket. 

Avdekket flere tilfeller av hund og eller katteavføring på plenområdene. Tiltak 

vurderes fortløpende. 
4/9: Egenkontroll av bygning.   Ingen Avvik. 

4/9: Lekeplass månedlig tilstandskontroll. Ingen avvik. 

 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 

Ansvarsdeling Sameiet og sameier: Dokumentet ble gjennomgått og godkjent. Det vil 

bli distribuert til hver leilighet og legges ut på Bergheim Amfis hjemmeside. 

 

Punkt 4 Saksliste løpende saker 

 

Sak 17/2013 Brudd i strømtilførsel til varmekablene i nedkjøringen til p-kjeller 

Elsøk AS er kontaktet for feilsøking. Avventer tilbakemelding for befaring og 

utbedring. 

 

Punkt 5 Nye saker til behandling 
 

Sak 23/2013 Budsjett 2014 

  Leder la frem budsjettforslag for 2014. 

Felleskostnader: Ingen økning i felleskostnadene for 2014. Vi innfridde lån kr. 

500.000,- i 2013. Hver andelseier betalte sin andel etter brøkfordeling. 

Kabel-TV & internett: Tillegg på kr. 15 pr. mnd pr. sameier. 

Filterpakker: Reduksjon med kr. 7,50 pr. sameier som følge av prisnedgang. 

Avskrivninger: Økes med kr. 5.625 pr. år som følge av investering i takstige.  

Levetid er satt til 10 år. 

Budsjettet ble vedtatt. 

 

Sak 24/2013 Dugnad 

  Høstens dugnad gjennomføres tirsdag 8. oktober fra kl. 1700. 

  Høstrelaterte oppgaver utføres. Nærmere detaljer, se oppslag som kommer. 
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Sak 25/2013 Avtale om forvaltning Fellesområdet F6 

Forslaget til avtalen ble gjennomgått og noen endringer foreslått. Avtaleforslaget tas 

med til et felles møte om F6 med de berørte sameier. 

 

 

Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven), kapittel 6 

«Sameiermøte» og kapittel 8 «Regnskap og revisjon» ble 

gjennomgått. 

 Forsikringer: Sameiet Bergheim Amfi har en totalforsikring 

gjennom TOBB i forsikringsselskapet If. Styret gikk gjennom 

en liste fra Partner (tjeneste for boligbyggelag) med eksempler 

på hva en totalforsikring dekker. 

Tilbud på forsikring innhentes fra Gjensidige med grunnlag i 

vår nåværende polise. 

 

Punkt 7 Diverse 

 Søknad om montering av varmepumpe, leilighet 085. Søknaden godkjennes. 

Kriterier som må følges oversendes beboer. 

 Mail fra beboer: 

«Er det en mulighet for at alle brukere i parkeringskjelleren parkerer 

bilen inntil veggen? Mange fyller opp plassen mellom veggen og bilen med 

sykkel, hundebur o.l.  De kommer da ganske langt ut på det som er tenkt som 

kjørebane for oss andre.» 

Styret forventer at beboerne bruker sunn fornuft, og oppfordrer alle til å 

parkere godt inntil veggen. 

 Styret har fått søknad om plassering av privat drivhus ved bergveggen bak 

høyblokka. Styret avslår ettersom ingen kan tildeles del av fellesområde til 

eget bruk og dette er i strid med eierseksjonsloven § 6, 2. ledd, 1. setning. 

 

 

Neste styremøte onsdag 23. oktober kl. 1800. 

 

 

 

   ____________________     ___________________     ________________________ 
Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Kristin Gjervan Olsen 

 

 

      _________________      ___________________ 

Nils Dahl   Rolf Kulseth 

 


