
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 27/11 2013 
 
Sted: Styrerommet Bergheim Amfi 
Tid: Onsdag 27/11 2013 kl. 18:00 – 22:00 
 
Tilstede: Trond Heimdal   Styreleder  

Asbjørn Flatås   Nestleder 
Kristin Gjervan Olsen  Sekretær 
Nils Dahl   Styremedlem 
Rolf Kulseth   Styremedlem 
Brit Ellinor Vie   Varamedlem 

 
Punkt 1 Referat fra styremøtet 23/10 ble godkjent. 
 
Punkt 2 Budsjett 
  Styret tok info om økonomisk status pr. 20/11 til etterretning. 
   

Vedlikeholdsplan  
-Ingen oppgaver i h.h.t. vplan skal utføres i kommende periode. 
-Treverk malt i halve 11. etasje. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

4/11: Hunder og katter.   Veldig mye dyreavføring (katt?)på
     plen foran høyblokk.  

4/11: Lekeplass månedlig tilstandskontroll. Ingen avvik. 
4/11: Fast årlig rundskriv til beboere utsendt. 

 
Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 

Arbeidsgruppen som ser på muligheten for ytterligere sikring av bygget, informerer 
om status: 
Det har vært samtaler med leverandør av portåpner til garasjen. System med GSM-
åpning er utbredt i store borettslag/sameier og fungerer godt. Man får ett nummer til 
hver mobiltelefon. Systemet er også mulig for ytterdører, og man får bedre kontroll på 
at uvedkommende ikke tar seg inn. Pris; 35 000 – 40 000 kroner inkl. lisens. 
Systemet krever noe lenger responstid enn ved brikke, da det baseres på mobilnettet. 
Vaktmester eller styreleder administrerer systemet på en web-side og kan lett 
slette/endre adgangsstatus hvis mobiler blir borte/stjålet. 
Systemet kan inngå i en eventuell skallsikring. 
GSM-åpning øker sikkerheten, men fordrer en back-up-løsning ved bortfall av strøm- 
eller mobilnett som for eksempel en spesiell sylinder med et visst antall nøkler. 
Den gamle garasjeport-åpneren med blå knapper vil beholdes. 
Døråpner fra innsiden og kjetting på garasjeport beholdes. 
Finnes også et system med en brikke som kan monteres «gjemt/usett» i bilen. Den kan 
meldes inn og ut av systemet på samme måte som en bombrikke, og er lett å 
administrere. Søker etter dokumentasjon på at denne løsningen gir økt sikkerhet. 
Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet over nyttår. 

 
Punkt 4 Saksliste løpende saker 
 
Sak 17/2013 Brudd i strømtilførsel til varmekablene i nedkjøringen til p-kjeller 

Bruddene er nå utbedret og alle varmemattene i nedkjøringen er i drift.  
Saken avsluttes. Kostnad ikke kjent ennå, fordi faktura ikke er mottatt. 

 
 
 



Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 28/2013 Mottatt pristilbud fra NOHA på pulverapparater. 

I henhold til pålegg i brannforskriften skal pulverapparatene nå byttes ut etter 10 – 12 
år. 
Har innhentet pristilbud på nye pulverapparater og skumapparater fra NOHA, som er 
vår servicepartner på slukkeutstyr i bygget samt sjekket priser fra en del andre 
leverandører. NOHA tar de gamle apparatene i retur. 
 
Minimumskravet er et seks kilos pulverapparat pr. leilighet, og det er krav til at det 
finnes et slikt apparat i absolutt alle typer leiligheter. 
Vedtak: Pulverapparatene kjøpes inn av Sameiet og avskrives over ti år i regnskapet. 
De som ønsker skumapparat i tillegg, må kjøpe dette selv. 

 
Sak 29/2013 Rutiner for Sameiet. 

Rutinene for Sameiet Bergheim Amfi er revidert. Rolf og Trond informerte.  
Reviderte rutiner ligger på sameiets hjemmesider og oppdateres der. 

 
Sak 30/2013 Korrigering i Ansvarsfordelingen mellom Sameiet og sameier. 
  Ansvaret rundt postkassene tas med i «blåboken»: 

Under " Følgende punkter har sameier ansvar for vedlikehold av": 

• Endring av egen låssylinder i egen inngangsdør og i egen postkasse i felles 
postkassesystem separat på eget ønske. Endring skal inngå i eksisterende 
låssystem godkjennes og eventuelt bestilles gjennom styret i Sameiet Bergheim 
Amfi. Kostnad skal dekkes av den sameier som ønsker endringen. 

Under " Følgende punkter har Sameiet ansvar for vedlikeholdet av": 

• Ved eventuelle skader/hærverk/innbrudd på postkassefronter og låssylindere, 
dekkes dette av Sameiet. 

Vedtak: Teksten oppdateres på sameiets hjemmeside. 

Sak 31/2013 Døråpner og brannforskrifter. 
I h.h.t. nye brannforskrifter pr. 1/9-13 kan ikke dører inn til brann-celler som 
korridorene perforeres, og følgelig kan ikke døråpnere lenger monteres på disse 
branndørene. Alternativet blir å montere magnetbrytere som er koblet til brannalarmen 
og som dermed automatisk lukker dørene når alarmen utløses. Magnetbryter kostes av 
hjelpemiddelsentralen. 
Styret godkjenner midlertidig løsning med åpen dør til korridoren i 5. etasje høyblokk. 
Problemstillingen er ikke 100 % avklart ennå. Styret samarbeider med Bergheim 
sone’s ergoterapeut, for å komme frem til en endelig og godkjent ordning. 
 

Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 
− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)  

Alle punktene er gjennomgått. Ny runde på de samme 
punktene vil bli gjennomført senere igjen. 

− Gjennomgang av forsikringer 
Det foregår en sammenligning av forsikringer levert av IF og 
Gjensidige, for tiden. Status? Informasjon på neste styremøte. 

− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter. 



Gjennomgang av kontrakt med forretningsfører. 
Tilleggskontrakt for lønnskjøring og bortfall av kontrakt om 
langtidsbudsjett. Sjekkes. 

Punkt 7 Diverse 
− Årets julegløgg med koselig samvær, salgsbord og reise-quiz med premier blir 

tirsdag 10/12 kl. 1700 i platået i 2. etasje. 
− Sameiet sender over «blåboken» til Tobb sine jurister og ber om en 

kvalitetssikring. 
− Norsk Luftambulanse har tilbudt sameiet gratis førstehjelpskurs som holdes på 

Bergheim. Se oppslag på oppslagstavla. Minimum 10 deltakere, maksimum 
25. Hittil har 9 personer meldt sin interesse. 

− Tore Sæther driver sameiets hjemmeside og ønsker at denne skal være mer 
enn en kommunikasjonskanal for styret. Her finnes oppdaterte vedtekter og 
rutinebeskrivelser, styrereferat osv. Men nettsiden er lite besøkt, og han 
ønsker også andre bidrag til denne nettsiden, som innlegg, informasjon om 
ting som foregår i vårt nærområde osv. Vi ønsker ditt bidrag og dine idéer til 
at hjemmesiden skal bli godt besøkt. 
Mulighet for elektronisk oppslagstavle i foajeen sjekkes.  
Vedtak: Nytt punkt nr. 8; Hjemmesiden. Legges fast inn i innkallingen til 
styremøtene. 

− Parkeringsplassene i kjelleren er dimensjonert ut fra en vanlig gjennomsnittlig 
stor bil, og det bør la seg gjøre å parkere innenfor en oppmålt plass. Styret 
oppfordrer til å bruke sunn fornuft og vise hensyn til de som parkerer ved 
siden av. 

− Mulig tiltak ved dårlig kontroll med dyr: Generelt vedtak mot dyrehold må 
settes inn i vedtektene ved stiftelsesmøtet. Alternativt kan vedtektene endres 
ved et årsmøte. Man kan da innføre forbud mot å flytte inn med dyr, men 
vedtaket vil ikke ha tilbakevirkende kraft. 

− Varmekabler mangler under rista foran inngangsdøra.  
Vedtak: Varmekabler legges på beste og billigste måte, med en maks-grense 
på 40 000 kroner. Tilbud på legging av kabler og støpning er innhentet fra 
Vintervoll og vil også bli innhentet fra NTE. 

 
 
Neste styremøte onsdag 22/1-2014 
 
 
 
 
 


