
 
Styremøte 02-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 10.04.12 
Sted: Trine Standal og Ane M. Aarø (A316), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Sascha Njaa, Ane M. Aarø, Øystein Dale, Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Uendret status. 
Vaktmester er beordret på befaring på de 
berørte verandaene for å vurdere løsninger 
og kostnad for å fikse problemet. Purrer på 
vaktmester så snart snøen forsvinner.  
 
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Tryg er kontakten for oversending av all 
info om tidligere lignende saker, og vi håper 
dette kommer snart. Saken diskuteres 
deretter med advokat for vurdering av 
rettigheter og reklamasjonsmuligheter. 
Kontakter vaktmester og de leilighetene det 
gjelder, for befaring.  

Sascha 
 
 
 
 
 
Sascha 

Mai 2012 
 
 
 
 
 
Neste 
styremøte 

01-10 Glatte svalganger 
og trapper 

Det vil bli bestilt matter, som vaktmester 
legger ut til neste vinter. 

Sascha 
Trine 
Ane 
 

Sommer 
2012 

14-10 Forsikringsavtale Det kalles inn til et arbeidsmøte for å 
gjennomgå forebyggende tiltak så fort 
tilstrekkelig dokumentasjon er oversendt 
fra Tryg. Øystein tar over saken etter Eirik. 
Sameiet har fått tilbud, som vil bli behandlet 
etter årsmøtet.  

Øystein/ 
Eirik 

Mai 2012 

36-10 Strømsparende 
tiltak 

Det planlegges en løsning med tidsbryter 
for bodene i kjeller og bevegelsessensorer i 
korridorene. Vaktmester er forspurt om et 
tilbud, men har ikke respondert enda. Det 
ønskes også en gradvis overgang til LED-lys. 
Purres. 
 
Kontakten med NTNU er videreført, og 
aktuelle prosjektperioder er vår eller høst.  
Det anses som mest formålstjenlig å sikte 
seg inn mot høsten 2011. Denne dialogen 
følges opp videre utover året. 

Sascha 
 
 
 
 
 
 
Ane/ 
Trine 
(NTNU-
jentene) 
 
 
 

Avsluttet 

47-10 Overgangsfelt Prix-
ny Parkering 

Trondos har anmodet Trondheim kommune 
om å male opp igjen parkeringsfeltet, og de 
skal ta seg av dette så fort det lar seg gjøre. 
 

Morten 
 

Vår 2012  



 
Styremøte 02-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 10.04.12 
Sted: Trine Standal og Ane M. Aarø (A316), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Sascha Njaa, Ane M. Aarø, Øystein Dale, Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

56-10 Fordeling av 
fellesutgifter 

Kalkylen er satt opp, og drøftes mellom 
Trondos og sameiet. Trondos mangler ikke 
penger, men ønsker å ta 
vedlikeholdskostnader ved behov, i stedet 
for å betale til fellesskapet underveis.  
Arbeider med å få til en avtale med Trondos. 

Sascha 
  

Mai 2012 

61-10 Oppslagstavler Tavle i postrom B-blokk er flyttet. Tavle i 
mellomgang til heis i C-blokka må henges 
opp. Ane følger opp vaktmester for at dette 
skal bli gjort snarest. 

Ane Avsluttet 

13-11 Nye nettsider Nye hjemmesider er under produksjon. 
Gammelt innhold gjennomgås, i tillegg lages 
det en FAQ-seksjon for spørsmål som ofte 
dukker opp. Det lages også et automatisert 
skjema for bestilling av nøkkelkort. Grunnet 
at Eirik ikke lenger er i styret, vil styret ta 
kontakt med noen som kan sette opp en 
side.  

Ane Snarest  
 
 
 
 

16-11 Innbrudd bodområde 

februar 2011 

 

Forsikringsselskapet trenger å få fakturaene 

sendt over på nytt. Forsikringen er utbetalt. 

 

Sascha Avsluttet  

17-11 Utbedring av 
sikring 

Nøkkelkort i heis i C-blokk er enda ikke 
montert, men er purret. 
 
Det er fremdeles noen mangler vedrørende 
adgang til postrom etc. i heisen i B-blokka. 
Purres. 
 

Sascha Snarest 

18-11 Vifte utenfor D101 Befaring med Hamstad er gjennomført. De 
monterer en ekstra plate for lydskjerming i 
løpet av de neste dagene. Utbedring har hatt 
liten effekt. Det vil bli tatt kontakt med 
vaktmester, som ser på det og evt. delegerer 
oppgaven videre.  

Sascha Mai 2012 

31-11 Vannlekkasje i 
garasje 

Det har kommet inn vann i garasjen. Ting 
har blitt ødelagt. Opprydding i garasjen 
gjøres av vaktmester. Styret ser nærmere på 
hvem som er ansvarlig. Befaring med 
vaktmester.  

Sascha  
Øystein 

Avsluttet  



 
Styremøte 02-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 10.04.12 
Sted: Trine Standal og Ane M. Aarø (A316), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Sascha Njaa, Ane M. Aarø, Øystein Dale, Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

32-11 Økning av 
felleskostnader 
2012 

Fellesutgifter økes. Etter møte med 
forretningsfører vil eksakt økning bli satt.  

Sascha Avsluttet 

01-12 Vårrengjøring 
vaktmester 

Det vil bli gitt beskjed til vaktmester om de 
tingene som må gjøres. Innkjøring til 
parkeringskjeller. 

Ane Mai 2012 

02-12 Lufting for kloakk 
på tak 

Det er gitt beskjed til vaktmester, som har 
forlenget rørene på taket.  

Sascha  Avsluttet  

03-12 Undertrykk i 
garasjen  

Det vil bli gitt beskjed til vaktmester.  Ane  Mai 2012 

 
 
Grunnet problemer med back-up til Dropbox, mangler følgende styremøtereferat 08-11 og 
01-12. 
 
Ilsvika den 10. april 2012 
Referent: Trine Standal 



 
Styremøte 03-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 22.04.12 
Sted: Per Åge Kristiseter (A315), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Øystein Dale, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Uendret status. 
Vaktmester er beordret på befaring på de 
berørte verandaene for å vurdere løsninger 
og kostnad for å fikse problemet. Purrer på 
vaktmester så snart snøen forsvinner.  
 
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Tryg er kontaktet for oversending av all info 
om tidligere lignende saker, og vi håper 
dette kommer snart. Saken diskuteres 
deretter med advokat for vurdering av 
rettigheter og reklamasjonsmuligheter. 
Kontakter vaktmester og de leilighetene det 
gjelder, for befaring.  

Ane 
 
 
 
 
 
Ane 

Mai 2012 
 
 
 
 
 
Mai 2012 

01-10 Glatte svalganger 
og trapper 

Det vil bli bestilt matter, som vaktmester 
legger ut til neste vinter. 

Trine 
Ane 
 

Sommer 
2012 

14-10 Forsikringsavtale Det kalles inn til et arbeidsmøte for å 
gjennomgå forebyggende tiltak så fort 
tilstrekkelig dokumentasjon er oversendt 
fra Tryg. Øystein tar over saken etter Eirik. 
Sameiet har fått tilbud, som vil bli behandlet 
etter årsmøtet.  
Det vil bli satt opp et møte med Gjensidige i 
løpet av uken.  
Ole kontakter også flere selskaper.  

Øystein/ 
Ole 

Mai 2012 

47-10 Overgangsfelt Prix-
ny Parkering 

Trondos har anmodet Trondheim kommune 
om å male opp igjen parkeringsfeltet, og de 
skal ta seg av dette så fort det lar seg gjøre. 
Vi minner Morten på dette.  
 
Vi legger også inn en forespørsel på 
fiksgatami.no  

Morten 
 
 
 
 
Sven-
Ove 

Vår 2012  

56-10 Fordeling av 
fellesutgifter 

Kalkylen er satt opp, og drøftes mellom 
Trondos og sameiet. Trondos mangler ikke 
penger, men ønsker å ta 
vedlikeholdskostnader ved behov, i stedet 
for å betale til fellesskapet underveis.  
Arbeider med å få til en avtale med Trondos. 

Ole 
  

Mai 2012 



 
Styremøte 03-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 22.04.12 
Sted: Per Åge Kristiseter (A315), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Øystein Dale, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

13-11 Nye nettsider Nye hjemmesider er under produksjon. 
Gammelt innhold gjennomgås, i tillegg lages 
det en FAQ-seksjon for spørsmål som ofte 
dukker opp. Det lages også et automatisert 
skjema for bestilling av nøkkelkort. Sven-
Ove tar over denne saken og fortsetter 
arbeidet med å utarbeide en ny nettside. 

Sven-
Ove 

Snarest  
 
 
 
 

17-11 Utbedring av 
sikring 

Nøkkelkort i heis i C-blokk er enda ikke 
montert, men er purret. Beboerne har 
problemer med å komme seg ned i garasjen. 
 
Det er fremdeles noen mangler vedrørende 
adgang til postrom etc. i heisen i B-blokka. 
Purres. 
 

Sven-
Ove 

Snarest 

18-11 Vifte utenfor D101 Befaring med Hamstad er gjennomført. De 
monterer en ekstra plate for lydskjerming i 
løpet av de neste dagene. Utbedring har hatt 
liten effekt. Det vil bli tatt kontakt med 
vaktmester, som ser på det og evt. delegerer 
oppgaven videre.  

Ane Mai 2012 

01-12 Vårrengjøring 
vaktmester 

Det vil bli gitt beskjed til vaktmester om de 
tingene som må gjøres. Innkjøring til 
parkeringskjeller. Rense vannlåser og 
sandfanger inn til garasjen.  

Ane Mai 2012 

03-12 Undertrykk i 
garasjen  

Det vil bli gitt beskjed til vaktmester.  Ane  Avsluttet 

04-12 Dugnad og 
beboerfest 

Det vil bli dugnad og fest i fellesarealet 
onsdag 9.mai 

Trine og 
Ane 

Snarest 

05-12 Hundeparkering og 
søppel 

Styret vil kontakte Trondos/Prix angående 
dette. 
For å unngå fulle dunker utenfor butikker 
vil vi anbefale de å sette dunkene inn på 
natt og i helgene. 
Søppel under branntrappa i A-blokka. 

Trine og 
Ane 

Snarest 

06-12 Vaktmester Det er skrevet ny kontrakt med vaktmester. 
Luking i fellesareal, befaring i korridorene, 
dårlig renhold, utbedring på veranda i D- og 
B-blokka, grønske i trappene, feilmeldinger 

Ane Snarest 



 
Styremøte 03-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 22.04.12 
Sted: Per Åge Kristiseter (A315), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Øystein Dale, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

på brannalarmen. 

07-12 Byggetrinn 2 Styret vil ta kontakt angående søppel 
utenfor D-blokka. 

Ole Snarest 

08-12 Valg av leder Styret har valgt Ole Sprakehaug til leder i 
Sameiet Ilsvika Garden.  

  

 
 
Grunnet problemer med back-up til Dropbox, mangler følgende styremøtereferat 08-11 og 
01-12. 
 
Ilsvika den 22. April 2012 
Referent: Trine Standal 



 
Styremøte 04-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 29.04.12 
Sted: Ane Aarø og Trine Standal (A316), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Vaktmester er beordret 
på befaring på de berørte verandaene for å 
vurdere løsninger og kostnad for å fikse 
problemet. Styret er i dialog med Din 
Vaktmester.  
 
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Tryg er kontaktet for oversending av all info 
om tidligere lignende saker, og vi håper 
dette kommer snart. Saken diskuteres 
deretter med advokat for vurdering av 
rettigheter og reklamasjonsmuligheter. 
Styret har gitt Din vaktmester opplysninger 
om de leilighetene det gjelder, og han vil dra 
på befaring.   

Ane 
 
 
 
 
 
Ane 

Mai 2012 
 
 
 
 
 
Mai 2012 

01-10 Glatte svalganger 
og trapper 

Det vil bli bestilt matter, som vaktmester 
legger ut til neste vinter. 

Trine 
Ane 
 

Sommer 
2012 

14-10 Forsikringsavtale Det kalles inn til et arbeidsmøte for å 
gjennomgå forebyggende tiltak så fort 
tilstrekkelig dokumentasjon er oversendt 
fra Tryg. Ole og Øystein samarbeider om å få 
signere en forsikringsavtale.  Sameiet har 
fått tilbud, som vil bli behandlet og 
underskrevet i løpet av uke 18.  

Øystein/ 
Ole 

Snarest  

47-10 Overgangsfelt Prix-
ny Parkering 

Trondos har anmodet Trondheim kommune 
om å male opp igjen parkeringsfeltet, og de 
skal ta seg av dette så fort det lar seg gjøre. 
Vi minner Morten på dette.  
 
Vi har lagt inn forespørsel på fiksgatami.no, 
og fått bekreftet at av Trondheim kommune 
at meldingen er mottatt.  

Morten 
 
 
 
 
Sven-
Ove 

Vår 2012  

56-10 Fordeling av 
fellesutgifter 

Kalkylen er satt opp, og drøftes mellom 
Trondos og sameiet. Trondos mangler ikke 
penger, men ønsker å ta 
vedlikeholdskostnader ved behov, i stedet 
for å betale til fellesskapet underveis.  
Arbeider med å få til en avtale med Trondos. 

Ole 
  

Mai 2012 



 
Styremøte 04-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 29.04.12 
Sted: Ane Aarø og Trine Standal (A316), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

13-11 Nye nettsider Nye hjemmesider er under produksjon. 
Gammelt innhold gjennomgås, i tillegg lages 
det en FAQ-seksjon for spørsmål som ofte 
dukker opp. Det lages også et automatisert 
skjema for bestilling av nøkkelkort. Sven-
Ove tar over denne saken og fortsetter 
arbeidet med å utarbeide en ny nettside. 
Styret har kontaktet et firma, og fått et 
tilbud fra noen som kan designe nettsiden, 
samt ta de bildene vi trenge. Siden vil bli tatt 
i bruk så snart dette er på plass.  

Sven-
Ove 

Snarest  
 
 
 
 

17-11 Utbedring av 
sikring 

Nøkkelkort i heis i C-blokk er nå på plass. 
Det er nå mulig å komme ned i garasjen med 
bruk av nøkkelkort i heisen.  
 
Det er fremdeles noen mangler vedrørende 
adgang til postrom i begge oppgangene. Det 
vil på nytt bli gitt beskjed til Låsgruppen.  
 
Styret har fått flere klager fra beboerne om 
at dørene på postkassene har stått åpne 
etter at postbudet har vært der. Vi vil ta 
kontakt med de.  
 

Sven-
Ove 

Snarest 

18-11 Vifte utenfor D101 Befaring med Hamstad er gjennomført. De 
monterer en ekstra plate for lydskjerming i 
løpet av de neste dagene. Utbedring har hatt 
liten effekt. Vaktmester er satt på saken og 
delegerer oppgaven videre.   

Ane Mai 2012 

01-12 Vårrengjøring 
vaktmester 

Vaktmester er kontaktet. Innkjøring til 
parkeringskjeller. Rense vannlåser og 
sandfanger inn til garasjen.  

Ane Mai 2012 

04-12 Dugnad og 
beboerfest 

Det vil bli dugnad og fest i fellesarealet 
onsdag 9.mai.  
 
Det er hengt opp infoskriv. Det vil bli kjøpt 
inn flere redskaper, slik at flere kan 
engasjeres. Dersom været er fint håper vi 
alle beboerne vil være med på en liten fest i 
fellesarealet.  

Trine og 
Ane 

Mai 2012 



 
Styremøte 04-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 29.04.12 
Sted: Ane Aarø og Trine Standal (A316), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

05-12 Hundeparkering og 
søppel 

Styret vil kontakte Trondos/Prix angående 
dette. 
For å unngå fulle dunker utenfor butikker 
vil vi anbefale de å sette dunkene inn på 
natt og i helgene. 
Søppel under branntrappa i A-blokka. 

Trine og 
Ane 

Snarest 

06-12 Vaktmester Det er skrevet ny kontrakt med vaktmester. 
Luking i fellesareal, befaring i korridorene, 
dårlig renhold, utbedring på veranda i D- og 
B-blokka, grønske i trappene, feilmeldinger 
på brannalarmen. 

Ane Snarest 

07-12 Byggetrinn 2 Styret vil ta kontakt angående søppel 
utenfor D-blokka.  

Ole Snarest 

08-12 Valg av leder Styret har valgt Ole Sprakehaug til leder i 
Sameiet Ilsvika Garden.  

  

09-12 Garasjeport Et av hjulene på den indre garasjeporten 
har falt av. Hørmann vil bli kontaktet.  

Trine Snarest 

 
 
Grunnet problemer med back-up til Dropbox, mangler følgende styremøtereferat 08-11 og 
01-12. 
 
Ilsvika den 29. April 2012 
Referent: Trine Standal 



 
Styremøte 05-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 03.06.12 
Sted: Ole Sprakehaug (A309), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Vaktmester er beordret 
på befaring på de berørte verandaene for å 
vurdere løsninger og kostnad for å fikse 
problemet. Styret er i dialog med Din 
Vaktmester og venter på et overslag.  
 
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Tryg er kontaktet for oversending av all info 
om tidligere lignende saker, og vi håper 
dette kommer snart. Saken diskuteres 
deretter med advokat for vurdering av 
rettigheter og reklamasjonsmuligheter. 
Styret har gitt Din vaktmester opplysninger 
om de leilighetene det gjelder, og han vil dra 
på befaring.  Vi venter også her på et 
overslag fra Din Vaktmester. 

Ane 
 
 
 
 
 
Ane 

Juli 2012 
 
 
 
 
 
Juli 2012 

01-10 Glatte svalganger 
og trapper 

Vaktmester skal bestille matter og gjøre de 
klar til vinteren.  

Trine 
Ane 
 

Avsluttet 

14-10 Forsikringsavtale Styret har nå undertegnet forsikringsavtale 
med If. Det vil bli sendt ut informasjon om 
dette til alle seksjonseiere.   

Ole Snarest  

47-10 Overgangsfelt Prix-
ny Parkering 

Trondos har anmodet Trondheim kommune 
om å male opp igjen parkeringsfeltet, og de 
skal ta seg av dette så fort det lar seg gjøre. 
Vi minner Morten på dette.  
 
Vi har lagt inn forespørsel på fiksgatami.no, 
og fått bekreftet at av Trondheim kommune 
at meldingen er mottatt. Da vi ikke har fått 
svar på denne forespørselen har vi også lagt 
det inn meldinnfeil.no 

Morten 
 
 
 
 
Sven-
Ove 

Vår 2012  

56-10 Fordeling av 
fellesutgifter 

Kalkylen er satt opp, og drøftes mellom 
Trondos og sameiet. Trondos mangler ikke 
penger, men ønsker å ta 
vedlikeholdskostnader ved behov, i stedet 
for å betale til fellesskapet underveis.  
Arbeider med å få til en avtale med Trondos. 
Det vil i løpet av sommeren satt opp et 
forslag, som på neste styremøte diskuteres 
med Morten.  

Ole 
  

Mai 2012 



 
Styremøte 05-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 03.06.12 
Sted: Ole Sprakehaug (A309), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

13-11 Nye nettsider Styret skal i møte med Web-designer i nær 
framtid og nettsiden vil kort tid etter dette 
være oppe å gå. 

Sven-
Ove 

Snarest  
 
 
 

17-11 Utbedring av 
sikring 

Nøkkelkort i heis i C-blokk er nå på plass. 
Det er nå mulig å komme ned i garasjen med 
bruk av nøkkelkort i heisen.  
 
Det er fremdeles noen mangler vedrørende 
adgang til postrom i begge oppgangene. Det 
vil på nytt bli gitt beskjed til Låsgruppen.  
Låsgruppen og en heismontør kommer 
mandag 5.juni. 
 
Styret har fått flere klager fra beboerne om 
at dørene på postkassene har stått åpne 
etter at postbudet har vært der. Vi vil ta 
kontakt med de. Posten er informert og vi 
har mottatt svar om at de har formidlet 
dette videre.  
 

Sven-
Ove 

Snarest 

18-11 Vifte utenfor D101 Befaring med Hamstad er gjennomført. De 
monterer en ekstra plate for lydskjerming i 
løpet av de neste dagene. Utbedring har hatt 
liten effekt. Vaktmester er satt på saken og 
delegerer oppgaven videre.   

Ane Mai 2012 

01-12 Vårrengjøring 
vaktmester 

Vaktmester er kontaktet. Innkjøring til 
parkeringskjeller. Rense vannlåser og 
sandfanger inn til garasjen.  

Ane Avsluttet 

04-12 Dugnad og 
beboerfest 

Det vil bli dugnad og fest i fellesarealet 
onsdag 9.mai.   
Det er hengt opp infoskriv. Det vil bli kjøpt 
inn flere redskaper, slik at flere kan 
engasjeres. Dersom været er fint håper vi 
alle beboerne vil være med på en liten fest i 
fellesarealet.  
 
Styret takker for oppmøte! Nå er det fint   

Trine og 
Ane 

Avsluttet 

05-12 Hundeparkering og 
søppel 

Styret vil kontakte Trondos/Prix angående 
dette. 
For å unngå fulle dunker utenfor butikker 

Trine og 
Ane 

Snarest 



 
Styremøte 05-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 03.06.12 
Sted: Ole Sprakehaug (A309), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

vil vi anbefale de å sette dunkene inn på 
natt og i helgene. 
Søppel under branntrappa i A-blokka. 

06-12 Vaktmester Det er skrevet ny kontrakt med vaktmester. 
Luking i fellesareal, befaring i korridorene, 
dårlig renhold, utbedring på veranda i D- og 
B-blokka, grønske i trappene, feilmeldinger 
på brannalarmen. Det vil bli sendt en ny og 
oppdatert mail til Din Vaktmester om dette. 

Ane Snarest 

07-12 Byggetrinn 2 Styret avventer saken angående søppel fra 
byggetrinn 2, siden det har sett greit ut den 
siste tiden.  

Ole Juli 2012 

09-12 Garasjeport Hørmann har vært her. Hørmann vil bli 
ringt angående utrykking 17. Mai.  

Trine Juni 2012 

10-12 Plen i fellesareal Styret vil reklamere på arbeidet Din 
Vaktmester gjorde i forbindelse med det 
nye plenarealet , og be de gjøre ne med 
dette. 

Ane Snarest 

11-12 Videoutstyr  Styret vil kjøpe utstyret av banken, da det er 
mer lønnsomt nå som leasingavtalen er ute.  

Sven-
Ove 

Juli 2012 

 
 
Grunnet problemer med back-up til Dropbox, mangler følgende styremøtereferat 08-11 og 
01-12. 
 
Ilsvika den 03. Junil 2012 
Referent: Trine Standal 



 
Styremøte 06-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 03.10.12 
Sted: Per Åge Kristiseter (A315), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan, Øystein Dale, Per Åge Kristiseter og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Vaktmester er beordret 
på befaring på de berørte verandaene for å 
vurdere løsninger og kostnad for å fikse 
problemet. Styret er i dialog med Din 
Vaktmester og venter på et overslag.  
 
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Tryg er kontaktet for oversending av all info 
om tidligere lignende saker, og vi håper 
dette kommer snart. Saken diskuteres 
deretter med advokat for vurdering av 
rettigheter og reklamasjonsmuligheter. 
Styret har gitt Din vaktmester opplysninger 
om de leilighetene det gjelder, og han vil dra 
på befaring.  Vi venter også her på et 
overslag fra Din Vaktmester. 

Ane 
 
 
 
 
 
Ane 

Nov 2012 
 
 
 
 
 
Nov 2012 

14-10 Forsikringsavtale Styret har nå undertegnet forsikringsavtale 
med If. Det vil bli sendt ut informasjon om 
dette til alle seksjonseiere.   

Ole Avsluttet 

47-10 Overgangsfelt Prix-
ny Parkering 

Trondos har anmodet Trondheim kommune 
om å male opp igjen parkeringsfeltet, og de 
skal ta seg av dette så fort det lar seg gjøre. 
Vi minner Morten på dette.  
 
Vi har lagt inn forespørsel på fiksgatami.no, 
og fått bekreftet at av Trondheim kommune 
at meldingen er mottatt. Da vi ikke har fått 
svar på denne forespørselen har vi også lagt 
det inn meldinnfeil.no 

Morten 
 
 
 
 
Sven-
Ove 

Nov 2012  

56-10 Fordeling av 
fellesutgifter 

Kalkylen er satt opp, og drøftes mellom 
Trondos og sameiet. Trondos mangler ikke 
penger, men ønsker å ta 
vedlikeholdskostnader ved behov, i stedet 
for å betale til fellesskapet underveis.  
Arbeider med å få til en avtale med Trondos. 
Det vil i løpet av sommeren satt opp et 
forslag, som på neste styremøte diskuteres 
med Morten.  

Ole og 
Morten 
  

Nov 2012 

13-11 Nye nettsider Nettsiden er nå opp å går. Kommer mer info. 
www.ilsvikagarden.no 

Sven-
Ove 

Avsluttet  
 
 



 
Styremøte 06-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 03.10.12 
Sted: Per Åge Kristiseter (A315), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan, Øystein Dale, Per Åge Kristiseter og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

17-11 Utbedring av 
sikring 

Nøkkelkort i heis i C-blokk er nå på plass. 
Det er nå mulig å komme ned i garasjen med 
bruk av nøkkelkort i heisen.  
 
Det er fremdeles noen mangler vedrørende 
adgang til postrom i begge oppgangene. Det 
vil på nytt bli gitt beskjed til Låsgruppen.  
Låsgruppen og en heismontør kommer 
mandag 5.juni. 
 
Styret har fått flere klager fra beboerne om 
at dørene på postkassene har stått åpne 
etter at postbudet har vært der. Vi vil ta 
kontakt med de. Posten er informert og vi 
har mottatt svar om at de har formidlet 
dette videre.  
 

Sven-
Ove 

Avsluttet 

18-11 Vifte utenfor D101 Befaring med Hamstad er gjennomført. De 
monterer en ekstra plate for lydskjerming i 
løpet av de neste dagene. Utbedring har hatt 
liten effekt. Vaktmester er satt på saken og 
delegerer oppgaven videre.   

Ane Nov 2012 

05-12 Hundeparkering og 
søppel 

Styret vil kontakte Trondos/Prix angående 
dette. 
For å unngå fulle dunker utenfor butikker 
vil vi anbefale de å sette dunkene inn på 
natt og i helgene. 
Søppel under branntrappa i A-blokka. 

Trine og 
Ane 
 
Morten 

Snarest 

06-12 Vaktmester Det er skrevet ny kontrakt med vaktmester. 
Luking i fellesareal, befaring i korridorene, 
dårlig renhold, utbedring på veranda i D- og 
B-blokka, grønske i trappene, feilmeldinger 
på brannalarmen. Det vil bli sendt en ny og 
oppdatert mail til Din Vaktmester om dette. 

Ane Avsluttet 

07-12 Byggetrinn 2 Styret avventer saken angående søppel fra 
byggetrinn 2, siden det har sett greit ut den 
siste tiden. Det vil bli sendt ny mail med 
informasjon om at det må tømmes oftere.  

Ole og 
Sven-
Ove 

Nov 2012 

09-12 Garasjeport Hørmann har vært her. Hørmann vil bli 
ringt angående utrykking 17. Mai.  

Trine Avsluttet 



 
Styremøte 06-12 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 
Dato: 03.10.12 
Sted: Per Åge Kristiseter (A315), Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø, Ole Sprakehaug, Sven-Ove Bjerkan, Øystein Dale, Per Åge Kristiseter og Trine Standal (referent) 

 
  

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 
Ferdig 
senest 

 

          

10-12 Plen i fellesareal Styret vil reklamere på arbeidet Din 
Vaktmester gjorde i forbindelse med det 
nye plenarealet , og be de gjøre ne med 
dette. 

Ane Avsluttet 

11-12 Videoutstyr  Styret har kjøpt videoutstyret av Sparebank 
1.   

Sven-
Ove 

Avsluttet 

12-12 Bilkollektivet Bilkollektivet vil kjøpe el-bil og installere 
ladestasjon. Styret er villig til at de skal få 
lov til dette, så lenge de dekker alle utgifter.  

Styret Nov 2012 

13-12 Utbygging Koteng Styret sender en representant på 
bydelsmøte på Brannstasjonen torsdag 
04.okt. Informasjon kommer.  

Ole Nov 2012 

14-12 Nytt styre Sven-Ove Bjerkan skal flytte fra Ilsvika 
Garden og Per Åge Kristiseter er valgt inn 
som nytt styremedlem.  

Styret Avsluttet 

15-12 Påkjørsel 
garasjeport 

Nedre del av porten ble ødelagt ved 
påkjørsel. Hørmann har byttet delen og vi 
venter på faktura som vil bli videresendt til 
personen som er ansvarlig.  

Ole Nov 2012 

16-12 Utbedring av 
sikring 

Det er kommet inn forslag om å utbedre 
leveggen i garasjen. Styret vil gi beskjed til 
vaktmester om å sette opp en netting i 
overkant av leveggen.  

Ane Nov 2012 

 
 
Grunnet problemer med back-up til Dropbox, mangler følgende styremøtereferat 08-11 og 
01-12. 
 
Ilsvika den 03. Oktober 2012 
Referent: Trine Standal 


