
Referat fra styremøte 27/01-15 kl. 18:00 på styrerommet. 
 

Tilstede:  Trond Heimdal  Styreleder 
      Asbjørn Flatås   Nestleder 
  Bente Malm   Styremedlem 

Rolf Kulseth   Styremedlem 
Forfall: Ingeborg Alexandersen Sekretær 
  
Saksliste: 
 
Punkt 1 Møtereferatet fra 25/11-14 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 12/01: Disponible midler: Kr. 1.144.683,-.  
Styret tok den økonomiske status tas til etterretning. 

 
Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

09/12: Årlig kontroll vanntrykkanlegg.   Ingen avvik. 
04/01: Hunder og katter.      Ingen avvik. 
04/01: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Ingen aktive arbeidsgrupper for tiden. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
   
Sak 29/2014   Matteservice 

Berendsen, som er vår leverandør i dag har avtale ut september 2015. Det er 
innhentet nytt anbud fra Storvask AS. Dette viser seg å være langt mer 
prisgunstig. Mottatt nytt pristilbud fra Berendsen. De er villig til å redusere 
nåværende priser med 20%  
Styret sender brev til Berendsen hvor vi påpeker de uforholdsmessige store 
prisøkningene de har foretatt de siste årene, i forsøk på å kunne kansellere 
dagens løpende kontrakt.  
Vedtak: Sameiet vil i løpet av 2015 avslutte vår kontrakt med dagens 
leverandør av matter i fellesarealene, senest innen utgangen sep-2015. 
Ny leverandør blir Storvask AS 

 
Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 
  På grunn av nye brudd i strømtilførsel til en av fasene til varmekablene, har 

Styret vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe, bestående av nestleder Asbjørn 
Flatås og styreleder Trond Heimdal. Deres mandat blir å innhente anbud fra  

  2 -3 leverandører for legging av nye varmekabler i nedkjøringen.  
  Nye varmekabler og nytt dekke må legges i år. 
  Arbeidet må utføres i løpet av våren/sommeren 2015. 
 
 
 



Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 01/2015   Årsmøtet 2015. 

Tidspunkt: Onsdag 15. april. 
Sted: Bergheim Amfi. 2. etg. Mesaninen. (biblioteket)  
Frist for innlevering av saker til Årsmøtet: Innen 1. mars 2015. 
 

Sak 02/2015   Mottatt pristilbud på maling i inngangspartiet 
  Mottatt pristilbud på maling i inngangspartiet fra Heimdal Malerservice AS. 

- Sparkling rundt ildstedet. 
- 2 strøk maling på 2 vegger. 
- Maling av søylene. 
- Utstikker kant 2. etg. 
- Pris på jobben inkl. forbruksmateriell: Kr. 19.600,- + mva. 

  Vedtak: Det er stort ønske fra Styret å få gjennomført denne aktiviteten. 
  Pga at dette ikke er med i budsjettet 2015, avventer Styret avklaring til neste 

styremøte, slik at regnskapet fra 2014 kan gjennomgås i forkant. 
 
Sak 3/2015 Bekymringsmelding fra Trøndelag brann- og redningstjeneste 

 Vedrørende parkering av gassdrevne kjøretøy under bakkenivå: 
«Brannfarlig gass skal ikke lagres i rom/anlegg under terreng jmf. Forskrift om 
håndtering av farlig stoff § 6. Det anbefales derfor ikke gassdrevne kjøretøy 
under bakkenivå. 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er bekymret for risikoen gassdrevne 
kjøretøy i parkeringskjellere medfører.» 
 
Det anbefales derfor å henge opp skilt ved alle nedkjøringer til 
parkeringskjellere: 

 
Parkering forbudt for gassdrevne kjøretøy. 

 
 
Vedtak: Styret går til innkjøp av 2 stk. skilt, eventuelt med undertekst: 
Parkering forbudt for gassdrevne kjøretøy. 

 Overtredelse medfører ansvar for bileier. 
 
Ett skilt henges på yttersiden ved garasjeporten, og ett ved dør inn til  
p-kjelleren fra heisrom. 

 
Sak 4/2015 Tariffoppgjør 2014 
  Tariffoppgjøret 2014 er vedtatt. Resultat ble som følger: 

- Generelt tillegg på 2,15% 
- 1% til lokale forhandlinger. 
Vedtak: Lønn justeres med det generelle tillegget på 2,15% og det lokale 
tillegget på 1%, til sammen 3,15%. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
Kapittel 7, ”Styre og forretningsfører” i Lov om 
eierseksjoner (eiersekjonsloven) ble gjennomgått på 
møtet. 



− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter. 
 
 
 
 
Punkt 7 Diverse 

- Ingen saker under diverse. 
 

Punkt 8 Sameiets hjemmeside 
  Noen av sakene fra møtet som blir lagt ut på hjemmesiden som egen sak: 

− Bekymringsmelding fra Trøndelag brann- og redningstjeneste ang. 
forbud om parkering av gassdrevne biler i p-kjeller. 

− Info om Årsmøtet 2015. 
 
Neste styremøte: Onsdag 25/2-2015 Kl. 18:00. 
 
 
Trondheim, 27/01-2015 
 
 
 
 

------------------------------       ------------------------------- 
  Trond Heimdal    Asbjørn Flatås  
       Styreleder           Nestleder  
   

 
 
 
 
  ------------------------------    ---------------------------- 
   Rolf Kulseth     Bente Malm 
   Styremedlem     Styremedlem 


