
Referat fra beboermøte 15.04.15 

Beboermøtet ble avholdt etter årsmøtet. 

Følgende punkter ble diskutert: 

• Lokalets egnethet 
Det var enighet om at 2.etg. i Bergheim Amfi var velegnet til denne type møter. 
 

• Handlevognene i garasjen 
Handlevognene er til fri benyttelse, husk og sett dem på plass! I blant havner de 
andre steder enn på plassen de er ment å være (i heisrommet enkelte etasjer og 
foran heisen i kjelleren)  
Det ble kommentert at vognene begynner å bli slitte, og at det er mulig å kjøpe 
tilsvarende vogner på nettet. 
Vognene skal settes på plassen sin, gjerne så snart som mulig etter bruk. 
 

• Noen beboere opplever at furutrær på enden av lavblokka skygger for lys og 
utsikt. Trærne står på naboens eiendom. Beboerne tar selv kontakt med naboene 
i et forsøk på å finne en løsning på problemet. 
 

• Det ble gjennomført brannalarmtesting en tid tilbake på dagtid. Det kom fram en 
del oppklarende momenter i den forbindelse, 

o Runde brannvarslere plassert i leilighetenes gang, merket «El-tek», 
varsler brann i fellesarealene. I tillegg må røykvarslere anskaffes av de 
enkelte beboere. Sistnevnte forsynes med nye batterier fra 
forsikringsselskapet, disse mottar vi i postkassa ca. 1. desember hvert år. 

o Alarmtesting vil også bli kjørt på kveldstid innimellom. 
 

• Formen på informasjonsflyt ble diskutert. Alle viktige beskjeder sendes 
elektronisk til de som har mailadresse, i tillegg distribueres de samme beskjeder i 
papirutgave til ca. 20 beboere som ikke har mail. I tillegg har vi egen 
informasjonsskjerm i hallen, egen Facebookside og hjemmeside. 
 

• Mobildekningen i garasjen ble diskutert. NetCom brukere har dårligere dekning 
enn Telenor-kunder. Bergheim Amfi står på venteliste for å få montert 
forsterker, lik den Telenor har montert i garasjen. Styret følger opp saken. 
 

• Husk at vifta i leiligheten alltid skal stå på – og husk å skifte filter umiddelbart. 
Støvsug flitrene en til to ganger i året i tillegg. 
 

• Beboer som bor i nærheten av askebegeret ved inngangsdøren, 1. etg, opplever 
generende  røyklukt og ønsker at askebegeret flyttes. Røykeforbud lar seg 
vanskelig gjennomføre og et annet egnet sted for askebegeret er vanskelig å 
finne. Askebegeret tømmes og spyles minst en gang i uken.  
Folk oppfordres til å vise hensyn. 
 

• Strømleverandør til bygget; enhver står fritt i å velge strømleverandør, men 
nettleverandøren er fast; Trønderenergi. (noe som gjelder for hele Trondheim) 
 
Referent: Ingeborg Alexandersen 
 



 


