
 
Styremøte 01-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 15.01.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 

Ane 
 
 
 
 
Ane 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Februar 
2014 

07-12 Byggetrinn 2 Styret har kommet med ulike forslag, blant 
annet felles avfallshåndtering.  Foreløpig ser 
vi ingen løsning på problemet, men jobber 
videre med saken. 

Ole 
 
 
 

Ubestemt 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6 på et orienteringsmøte med Koteng, 
angående planene for nabotomta. Her ble de 
samme tegningene som vi viste på årsmøtet 
lagt fram. Styret vil fortsette å holde 
kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere, og vi vil 
komme tilbake med mer informasjon så fort 
vi vet noe. 
Vi kontakter begge aktører for mer 
informasjon.  
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. 
Følg med på vår hjemmeside.  

Ane Januar 
2014 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Ole og 
Stig 
Harald 

 



 
Styremøte 01-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 15.01.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 

og kjøres sammen med disse 

Styret  

12-13 Adgangskontroll i 
avfallsrom 

Styret ønsker å unngå at beboerne setter 

igjen skrot i søppelrommene, og har 

foreslått adgangskontroll og 

overvåkingskamera. Dette er kjøpt inn, og 

monteres snart.  

Bjørn og 
Stig 
Harald 

Januar 
2014 

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 

kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Ole  

 
 
Ilsvika den 15. januar 2014 
Referent: Ane Aarø 



 
Styremøte 02-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 11.02.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 

Ane 
 
 
 
 
Ane 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Februar 
2014 

07-12 Byggetrinn 2 Styret har kommet med ulike forslag, blant 
annet felles avfallshåndtering.  Foreløpig ser 
vi ingen løsning på problemet, men jobber 
videre med saken. 

Ole 
 
 
 

Ubestemt 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6 på et orienteringsmøte med Koteng, 
angående planene for nabotomta. Her ble de 
samme tegningene som vi viste på årsmøtet 
lagt fram. Styret vil fortsette å holde 
kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene.  

Ane Februar 
2014 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Ole og 
Stig 
Harald 

 

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 

og kjøres sammen med disse 

Styret  

12-13 Adgangskontroll i 
avfallsrom 

Styret ønsker å unngå at beboerne setter 

igjen skrot i søppelrommene, og har 

foreslått adgangskontroll og 

Bjørn og 
Stig 
Harald 

Januar 
2014 



 
Styremøte 02-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 11.02.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

overvåkingskamera. Dette er kjøpt inn, og 

monteres snart. Adgangskontroll følges 

opp, og gjensetting av skrot vil faktureres 

den ansvarlige. 

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 

kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Ole  

15-13 Bytte av 
forretningsfører 

Styret har besluttet å benytte seg av TOBB 

som ny forretningsfører, etter innhenting 

av flere tilbud, da Advokatfirmaet Bjerkan 

Stav slutter med slike tjenester.  

Ole Avsluttet 

 
 
Ilsvika den 11. februar 2014 
Referent: Ane Aarø 



 
Styremøte 03-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 27.03.14 
Sted:Ane M. Aarø, A316, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 

Ane 
 
 
 
 
Ane 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Februar 
2014 

07-12 Byggetrinn 2 Styret har kommet med ulike forslag, blant 
annet felles avfallshåndtering.  Problemet 
ser ut til å ha blitt løst. 

Ole 
 
 

Avsluttet 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6 på et orienteringsmøte med Koteng, 
angående planene for nabotomta. Her ble de 
samme tegningene som vi viste på årsmøtet 
lagt fram. Styret vil fortsette å holde 
kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene.  

Ane Februar 
2014 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Ole og 
Stig 
Harald 

 

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 

og kjøres sammen med disse 

Styret  

12-13 Adgangskontroll i 
avfallsrom 

Adgangskontroll i avfallsrommene med 

nøkkelkortleser og overvåkingskamera er 

installert, og benyttes fra nå av. 

Bjørn og 
Stig 
Harald 

Avsluttet 



 
Styremøte 03-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 27.03.14 
Sted:Ane M. Aarø, A316, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 

kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Ole  

16-13 Årsmøte Årsmøte og beboermøte planlegges 24. 

april. Innkommende saker 

(vedtektsendringer og lignende) må være 

innsendt til styret innen 9. april. 

Innkallelse vil foreligge seksjonseiere 

tidligst 20, senest 8 dager før møtet, i tråd 

med vedtektene 

Styret April 
2014 

 
 
Ilsvika den 27. mars, 2014 
Referent: Ane Aarø 



 
Styremøte 04-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 09.04.14 
Sted:Bjørn Volseth, A108, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 
 
Etter inngåelse av avtale med TOBB vil 
informasjonen som er hentet inn sendes 
over, og arbeidet vil settes i gang. 

Ane 
 
 
 
 
Ane 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Vår 2014 

     
13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 

18/6 på et orienteringsmøte med Koteng, 
angående planene for nabotomta. Her ble de 
samme tegningene som vi viste på årsmøtet 
lagt fram. Styret vil fortsette å holde 
kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. Informasjon om dette vil gis 
på årsmøtet. 

Ane April 
2014 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Ole og 
Stig 
Harald 

 

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 

og kjøres sammen med disse 

Styret  



 
Styremøte 04-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 09.04.14 
Sted:Bjørn Volseth, A108, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 

kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Ole  

1-14 Årsmøte Årsmøte og beboermøte planlegges 24. 

april. Innkommende saker 

(vedtektsendringer og lignende) må være 

innsendt til styret innen 9. april. 

Innkallelse vil foreligge seksjonseiere 

tidligst 20, senest 8 dager før møtet, i tråd 

med vedtektene. 

Styret har forslag til vedtektsendringer 

bl.a. angående framleie av 

parkeringsplasser.  

Styret April 
2014 

2-14 Døråpner i 3. etg i 
D-blokka 

Det har blitt gitt uttrykk for misnøye med 

støy fra den mekaniske døråpneren i 3. 

etasje i D-blokka. Styret vil undersøke om 

det finnes beboere som har behov for 

denne funksjonen, eller om den kan 

fjernes. 

Ane Vår 2014 

3-14 Målinger Radonmåling: Fra og med 1. januar 2014 

ble det påbudt med radonmålinger for 

utleieenheter. Styret utforsker nå 

muligheten for en felles måling for hele 

sameiet. 

Støv- og vibrasjonsmåling: Utbyggingen 

av nabotomta til Mellomila 69 har 

forårsaket tidvis sterke vibrasjoner for 

byggene i sameiet. I tillegg har støv og 

smuss fra anleggsarbeidet blitt til plage for 

beboerne i D-blokka. Styret vil ta kontakt 

med utbygger for å etterspørre renhold, og 

undersøke om vibrasjonene ligger innenfor 

det som er lovlig.  

Styret Vår 2014 

4-14 Bytte av 
vaktmester 

I forbindelse med bytte av forretningsfører, 

har styret besluttet å i tillegg benytte seg 

av TOBBs vaktmestertjenester og 

plussplan, for å samle så mange tjenester 

som mulig i én bedrift.  

Styret  Avsluttet 



 
Styremøte 04-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 09.04.14 
Sted:Bjørn Volseth, A108, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen og Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

5-14 Dyrehold Styret har fått inn klager på bjeffing fra 

hunder. Vi henviser til ordensreglene, 

punkt 2 og 8; husdyrhold og orden og 

alminnelige hensyn. Det er ikke tillatt med 

husdyr dersom det er til plage for andre 

beboere. Det skal også være stille i sameiet 

mellom klokken 23 og 7. Seksjonseiere 

styret har mottatt klager på vil motta en 

skriftlig klage og en advarsel om dette. 

 

Ane Vår 2014 

6-14 Dugnad Styret planlegger dugnad den 7. mai, 

klokken 18.00. Oppmøte belønnes med 

forfriskninger og eventuell beboerfest. 

Ane Mai 2014 

 
 
Ilsvika den 9. april, 2014 
Referent: Ane M. Aarø 



 
Styremøte 05-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 14.05.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen, Bjørn Volseth og Magnus Hellstrøm-Finnsen 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 
 
Etter inngåelse av avtale med TOBB vil 
informasjonen som er hentet inn sendes 
over, og arbeidet vil settes i gang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Vår 2014 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6-13 på et orienteringsmøte med 
Koteng, angående planene for nabotomta. 
Her ble de samme tegningene som vi viste 
på årsmøtet lagt fram. Styret vil fortsette å 
holde kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. Etter å ha oppsøkt flere 
parter i saken, settes saken på vent, inntil 
mer informasjon foreligger. 

Ane Satt på 
vent 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Styret  

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 

og kjøres sammen med disse 

Styret  



 
Styremøte 05-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 14.05.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen, Bjørn Volseth og Magnus Hellstrøm-Finnsen 

 
  

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

 

          

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 

kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Styret  

01-14 Årsmøte Årsmøte ble avholdt den 5. mai. Egen 

protokoll for dette legges ut på nettsidene.  

Styret Avsluttet 

02-14 Døråpner i 3. etg i 
D-blokka 

Det har blitt gitt uttrykk for misnøye med 

støy fra den mekaniske døråpneren i 3. 

etasje i D-blokka. Styret vil undersøke om 

det finnes beboere som har behov for 

denne funksjonen, eller om den kan 

fjernes. 

Ane Vår 2014 

03-14 Målinger Radonmåling: Fra og med 1. januar 2014 

ble det påbudt med radonmålinger for 

utleieenheter. Styret utforsker nå 

muligheten for en felles måling for hele 

sameiet. 

Støv- og vibrasjonsmåling: Utbyggingen 

av nabotomta til Mellomila 69 har 

forårsaket tidvis sterke vibrasjoner for 

byggene i sameiet. I tillegg har støv og 

smuss fra anleggsarbeidet blitt til plage for 

beboerne i D-blokka. Styret vil ta kontakt 

med utbygger for å etterspørre renhold, og 

undersøke om vibrasjonene ligger innenfor 

det som er lovlig.  

Styret Vår 2014 

04-14 Bytte av 
vaktmester 

I forbindelse med bytte av forretningsfører, 

har styret besluttet å i tillegg benytte seg 

av TOBBs vaktmestertjenester og 

plussplan, for å samle så mange tjenester 

som mulig i én bedrift.  

Styret  Avsluttet 

05-14 Dyrehold Styret har fått inn klager på bjeffing fra 

hunder. Vi henviser til ordensreglene, 

punkt 2 og 8; husdyrhold og orden og 

alminnelige hensyn. Det er ikke tillatt med 

husdyr dersom det er til plage for andre 

beboere. Det skal også være stille i sameiet 

mellom klokken 23 og 7. Seksjonseiere 

styret har mottatt klager på vil motta en 

skriftlig klage og en advarsel om dette. 

Ane Vår 2014 



 
Styremøte 05-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 14.05.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Ole Sprakehaug, Stig Harald Engen, Bjørn Volseth og Magnus Hellstrøm-Finnsen 

 
  

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

 

          

06-14 Dugnad Dugnad ble avholdt den 7. mai, med 

påfølgende beboerfest. Vi takker for 

oppmøtet og innsatsen. 

Ane Avsluttet 

07-14 Kabel-TV og 
internett 

Styret samler inn tilbud fra flere aktører 

innenfor internett og kabel-TV, for å 

utforske gunstige økonomiske løsninger. 

Stig 
Harald 

Juni 2014 

08-14 Nytt styre Etter årsmøtet ser det nye styret slik ut: 

Styreleder: Stig Harald Engen 

Styremedlemmer: Ane Aarø, Bjørn 

Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen og 

Morten Forbord (Trondos) 

Styret Avsluttet 

 
 
Ilsvika den 14. mai, 2014 
Referent: Ane M. Aarø 



 
Styremøte 06-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 20.08.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 
 
Etter inngåelse av avtale med TOBB vil 
informasjonen som er hentet inn sendes 
over, og arbeidet vil settes i gang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Vår 2014 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6-13 på et orienteringsmøte med 
Koteng, angående planene for nabotomta. 
Her ble de samme tegningene som vi viste 
på årsmøtet lagt fram. Styret vil fortsette å 
holde kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. Etter å ha oppsøkt flere 
parter i saken, settes saken på vent, inntil 
mer informasjon foreligger. 

Ane Satt på 
vent 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Styret  

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 

og kjøres sammen med disse 

Styret  



 
Styremøte 06-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 20.08.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 

kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Styret  

02-14 Døråpner i 3. etg i 
D-blokka 

Det har blitt gitt uttrykk for misnøye med 

støy fra den mekaniske døråpneren i 3. 

etasje i D-blokka. Styret vil undersøke om 

det finnes beboere som har behov for 

denne funksjonen, eller om den kan 

fjernes. 

Ane Vår 2014 

03-14 Målinger Radonmåling: Fra og med 1. januar 2014 

ble det påbudt med radonmålinger for 

utleieenheter. Styret utforsker nå 

muligheten for en felles måling for hele 

sameiet. 

Støv- og vibrasjonsmåling: Utbyggingen 

av nabotomta til Mellomila 69 har 

forårsaket tidvis sterke vibrasjoner for 

byggene i sameiet. I tillegg har støv og 

smuss fra anleggsarbeidet blitt til plage for 

beboerne i D-blokka. Styret vil ta kontakt 

med utbygger for å etterspørre renhold, og 

undersøke om vibrasjonene ligger innenfor 

det som er lovlig.  

Styret Vår 2014 

05-14 Dyrehold Styret har fått inn klager på bjeffing fra 

hunder. Vi henviser til ordensreglene, 

punkt 2 og 8; husdyrhold og orden og 

alminnelige hensyn. Det er ikke tillatt med 

husdyr dersom det er til plage for andre 

beboere. Det skal også være stille i sameiet 

mellom klokken 23 og 7. Seksjonseiere 

styret har mottatt klager på vil motta en 

skriftlig klage og en advarsel om dette. 

Ane Vår 2014 

07-14 Kabel-TV og 
internett 

Styret samler inn tilbud fra flere aktører 

innenfor internett og kabel-TV, for å 

utforske gunstige økonomiske løsninger. 

Stig 
Harald 

Juni 2014 

09-14 Restanse 
forskuddsbetalings
-liste 

For mye betalt husleie fra tidligere beboere 

vedtas inntektsført. 

styret Avsluttet 

 



 
Styremøte 06-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 20.08.14 
Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth 

 
  

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

 

          

 
Ilsvika den 20. august, 2014 
Referent: Ane M. Aarø 



 
Styremøte 07-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 24.09.14 

Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 
 
Arbeidet med Plussplan har kommet i gang, 
og styret må i samråd med TOBB beslutte 
hvorvidt det er mulig å gjennomføre 
reklamasjoner på de aktuelle sakene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Vår 2014 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6-13 på et orienteringsmøte med 
Koteng, angående planene for nabotomta. 
Her ble de samme tegningene som vi viste 
på årsmøtet lagt fram. Styret vil fortsette å 
holde kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. Etter å ha oppsøkt flere 
parter i saken, settes saken på vent, inntil 
mer informasjon foreligger. 

Ane Satt på 
vent 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 
er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Styret  

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 
er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 

og kjøres sammen med disse 

Styret  



 
Styremøte 07-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 24.09.14 

Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen 

 
  

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

 

          

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 
kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Styret  

02-14 Døråpner i 3. etg i 
D-blokka 

Det har blitt gitt uttrykk for misnøye med 
støy fra den mekaniske døråpneren i 3. 

etasje i D-blokka. Etter iniativ om å 
fjerning av åpneren, gjøres dette snarest. 

Ane Avsluttet 

03-14 Målinger Radonmåling: Fra og med 1. januar 2014 
ble det påbudt med radonmålinger for 

utleieenheter. Styret utforsker nå 
muligheten for en felles måling for hele 

sameiet. 
Støv- og vibrasjonsmåling: Utbyggingen 
av nabotomta til Mellomila 69 har 

forårsaket tidvis sterke vibrasjoner for 
byggene i sameiet. I tillegg har støv og 

smuss fra anleggsarbeidet blitt til plage for 
beboerne i D-blokka. Styret vil ta kontakt 
med utbygger for å etterspørre renhold, og 

undersøke om vibrasjonene ligger innenfor 
det som er lovlig.  

Styret Vår 2014 

05-14 Dyrehold Styret har fått inn klager på bjeffing fra 

hunder. Vi henviser til ordensreglene, 
punkt 2 og 8; husdyrhold og orden og 
alminnelige hensyn. Det er ikke tillatt med 

husdyr dersom det er til plage for andre 
beboere. Det skal også være stille i sameiet 

mellom klokken 23 og 7. Seksjonseiere 
styret har mottatt klager på vil motta en 
skriftlig klage og en advarsel om dette.  

 
Da problemet ser ut til å ha forbedret seg, 

anser vi saken som avsluttet, men med 
mulighet for gjenopptakelse ved eventuelle 
senere problemer. 

Ane Avsluttet 

07-14 Kabel-TV og 
internett 

Styret samler inn tilbud fra flere aktører 

innenfor internett og kabel-TV, for å 
utforske gunstige økonomiske løsninger. 

Eventuelle aktuelle tilbud vil tas opp på et 

Stig 
Harald 

Oktober 
2014 



 
Styremøte 07-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 24.09.14 

Sted:Stig Harald Engen, D312, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen 

 
  

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

 

          

fremtidig beboermøte. 

10-14 Oppsparing av 
midler 

Styret har besluttet at oppsparte midler 
overføres til nyopprettet sparekonto i 

Sparebank 1, på grunn av gode 
rentebetingelser. 

Styret Avsluttet 

11-14 Fjerning av sykler Etter klager fra beboere på slitte sykler, har 

styret hengt opp lapper om at sykler som 
ikke låses eller selv fjernes før 20. oktober, 
fjernes av styret. 

Bjørn Oktober 
2014 

12-14 Bytte av forsikring Styret har besluttet å si opp avtalen med 
Gjensidige, til fordel for avtale om 
Totalforsikring hos If, gjennom TOBB.  

Stig 
Harald 

Oktober 
2014 

 
 
Ilsvika den 24. september, 2014 
Referent: Ane M. Aarø 



 
Styremøte 08-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 8.10.14 

Sted:Vaktmesterboden i Ilsvika Garden, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 
 
Arbeidet med Plussplan har kommet i gang, 
og styret må i samråd med TOBB beslutte 
hvorvidt det er mulig å gjennomføre 
reklamasjoner på de aktuelle sakene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
(Stig H. 
og Ole) 

Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
 
 
Vår 2014 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6-13 på et orienteringsmøte med 
Koteng, angående planene for nabotomta. 
Her ble de samme tegningene som vi viste 
på årsmøtet lagt fram. Styret vil fortsette å 
holde kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. Etter å ha oppsøkt flere 
parter i saken, settes saken på vent, inntil 
mer informasjon foreligger. 

Ane Satt på 
vent 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 
er den samme som i sak 07-09, og kjøres 
sammen med denne  

Styret  

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09 og 07-13, 
og kjøres sammen med disse 

Styret  



 
Styremøte 08-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 8.10.14 

Sted:Vaktmesterboden i Ilsvika Garden, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

14-13 Lekkasje heistak Takstmann har vært på befaring, og saken 
kjøres sammen med sak 07-09, 07-13 og 

11-13 

Styret  

02-14 Døråpner i 3. etg i 
D-blokka 

Det har blitt gitt uttrykk for misnøye med 
støy fra den mekaniske døråpneren i 3. 

etasje i D-blokka. Etter iniativ om å 
fjerning av åpneren, gjøres dette snarest. 

Ane Avsluttet 

03-14 Målinger Radonmåling: Fra og med 1. januar 2014 
ble det påbudt med radonmålinger for 

utleieenheter. Styret utforsker nå 
muligheten for en felles måling for hele 

sameiet. 
Støv- og vibrasjonsmåling: Utbyggingen 
av nabotomta til Mellomila 69 har 

forårsaket tidvis sterke vibrasjoner for 
byggene i sameiet. I tillegg har støv og 

smuss fra anleggsarbeidet blitt til plage for 
beboerne i D-blokka. Styret vil ta kontakt 
med utbygger for å etterspørre renhold, og 

undersøke om vibrasjonene ligger innenfor 
det som er lovlig.  

Styret Vår 2014 

05-14 Dyrehold Styret har fått inn klager på bjeffing fra 

hunder. Vi henviser til ordensreglene, 
punkt 2 og 8; husdyrhold og orden og 
alminnelige hensyn. Det er ikke tillatt med 

husdyr dersom det er til plage for andre 
beboere. Det skal også være stille i sameiet 

mellom klokken 23 og 7. Seksjonseiere 
styret har mottatt klager på vil motta en 
skriftlig klage og en advarsel om dette.  

 
Da problemet ser ut til å ha forbedret seg, 

anser vi saken som avsluttet, men med 
mulighet for gjenopptakelse ved eventuelle 
senere problemer. 

Ane Avsluttet 

07-14 Kabel-TV og 
internett 

Styret samler inn tilbud fra flere aktører 

innenfor internett og kabel-TV, for å 
utforske gunstige økonomiske løsninger. 

Eventuelle aktuelle tilbud vil tas opp på et 

Stig 
Harald 

Oktober 
2014 



 
Styremøte 08-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 8.10.14 

Sted:Vaktmesterboden i Ilsvika Garden, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Stig Harald Engen, Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

fremtidig beboermøte. 

10-14 Oppsparing av 
midler 

Styret har besluttet at oppsparte midler 
overføres til nyopprettet sparekonto i 

Sparebank 1, på grunn av gode 
rentebetingelser. 

Styret Avsluttet 

11-14 Fjerning av sykler Etter klager fra beboere på slitte sykler, har 

styret hengt opp lapper om at sykler som 
ikke låses eller selv fjernes før 20. oktober, 
fjernes av styret. 

Bjørn Oktober 
2014 

12-14 Bytte av forsikring Styret har besluttet å si opp avtalen med 
Gjensidige, til fordel for avtale om 
Totalforsikring hos If, gjennom TOBB.  

Stig 
Harald 

Avsluttet 

13-14 Omrokkeringer i 
styret 

Stig Harald Engen har trukket seg som 

styreleder grunnet flytting, og tidligere 
styremedlem Ane Aarø har tatt over 

vervet. Styremedlemmer er nå derfor Bjørn 
Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen og 
Grethe Aunaas. 

Styret  

14-14 Tapsføring av 
foreldet 
husleiebetaling 

Tobb har begynt å rydde opp i økonomien 

fra forrige forretningsfører. Styret vedtar å 
utgiftsføre et beløp på 1101,- som er 

utestående fra en beboer. Dette gjøres i 
grunnlag av at beløpet har sitt opphav fra 
2010 og kan regnes som foreldet. 

Bjørn Oktober 
2014 

 
 
Ilsvika den 8. oktober, 2014 
Referent: Ane M. Aarø 



 
Styremøte 09-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 22.10.14 
Sted:Bjørn Volseth, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 
 
Arbeidet med Plussplan har kommet i gang, 
og styret må i samråd med TOBB beslutte 
hvorvidt det er mulig å gjennomføre 
reklamasjoner på de aktuelle sakene. 
 
Informasjon er oversendt til TOBB, hvis 
advokater vil ta tak i saken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
 

2014 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
2014 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6-13 på et orienteringsmøte med 
Koteng, angående planene for nabotomta. 
Her ble de samme tegningene som vi viste 
på årsmøtet lagt fram. Styret vil fortsette å 
holde kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. Etter å ha oppsøkt flere 
parter i saken, settes saken på vent, inntil 
mer informasjon foreligger. 

Ane Satt på 
vent 

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Styret  



 
Styremøte 09-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 22.10.14 
Sted:Bjørn Volseth, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Etter befaringer fra ulike aktører greier 

ikke styret å finne noen løsning på saken, 

og ser seg nødt til å avslutte den. 

Styret Avsluttet 

14-13 Lekkasje heistak Vaktmester er satt på saken, og vil finne en 

løsning på problemet.  

Styret Avluttet 

03-14 Målinger Radonmåling: Fra og med 1. januar 2014 

ble det påbudt med radonmålinger for 

utleieenheter. Styret utforsker nå 

muligheten for en felles måling for hele 

sameiet. 

Dette må hver enkelt beboer utføre.  

 

Støv- og vibrasjonsmåling: Utbyggingen 

av nabotomta til Mellomila 69 har 

forårsaket tidvis sterke vibrasjoner for 

byggene i sameiet. I tillegg har støv og 

smuss fra anleggsarbeidet blitt til plage for 

beboerne i D-blokka. Styret vil ta kontakt 

med utbygger for å etterspørre renhold, og 

undersøke om vibrasjonene ligger innenfor 

det som er lovlig.  

Styret har hatt kontakt med utbygger, som 

ikke ønsker å påta seg kostnaden. Vi vil 

derfor ta kontakt på nytt, i håp om at de 

forandrer mening.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Grethe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høst 
2014 

07-14 Kabel-TV og 
internett 

Styret samler inn tilbud fra flere aktører 

innenfor internett og kabel-TV, for å 

utforske gunstige økonomiske løsninger. 

Eventuelle aktuelle tilbud vil tas opp på et 

fremtidig beboermøte. 

Magnus Nov 2014 

10-14 Oppsparing av 
midler 

Styret har besluttet at oppsparte midler 

overføres til nyopprettet sparekonto i 

Sparebank 1, på grunn av gode 

rentebetingelser. 

Styret Avsluttet 

11-14 Fjerning av sykler Etter klager fra beboere på slitte sykler, har 

styret hengt opp lapper om at sykler som 

ikke låses eller selv fjernes før 20. oktober, 

fjernes av styret. 

Bjørn Avsluttet 



 
Styremøte 09-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 22.10.14 
Sted:Bjørn Volseth, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

12-14 Bytte av forsikring Styret har besluttet å si opp avtalen med 

Gjensidige, til fordel for avtale om 

Totalforsikring hos If, gjennom TOBB.  

Stig 
Harald 

Avsluttet 

13-14 Omrokkeringer i 
styret 

Stig Harald Engen har trukket seg som 

styreleder grunnet flytting, og tidligere 

styremedlem Ane Aarø har tatt over 

vervet. Styremedlemmer er nå derfor Bjørn 

Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen og 

Grethe Aunaas. 

Styret  

14-14 Tapsføring av 
foreldet 
husleiebetaling 

Tapsføring av beløp på 1401,- og 977,- fra 

utflyttede beboere, vedtas også. 

Ane Avsluttet 

15-14 Vindus- og 
fasadevask 

Styret har besluttet å gjennomføre vindus- 

og fasadevask i nærmeste framtid. 

Arbeidet vil igangsettes snarest. 

Ane Nov 2014 

16-14 Utbytting av 
garasjeporter 

Styret har besluttet at garasjeporter i 

parkeringskjeller skal byttes ut, og vil la 

Hörmann stå for utbytting og drift. 

Magnus Oktober 
2014 

 
 
Ilsvika den 22. oktober, 2014 
Referent: Ane M. Aarø 



 
Styremøte 10-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 19.11.14 
Sted: Grethe Aunaas, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann har vært på 
befaring, og vi avventer handling pga. flere 
saker. Feilene kan sannsynligvis utbedres 
snart, og skal ikke være spesielt vanskelig 
 
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. 
 
Det vil sendes ut et skriv hvor beboerne kan 
informere om bygningsfeil (merk: IKKE feil i 
den enkelte seksjon), som takstmann ved et 
senere besøk skal se på. Tilbakemeldinger 
er mottatt, og takstmann vil komme på 
befaring snarest. 
 
Arbeidet med Plussplan har kommet i gang, 
og styret må i samråd med TOBB beslutte 
hvorvidt det er mulig å gjennomføre 
reklamasjoner på de aktuelle sakene. 
 
Informasjon er oversendt til TOBB, hvis 
advokater vil ta tak i saken. Takstmann har 
vært på befaring, og advokatene vil ta en 
vurdering av dette når takst på utbedringer 
foreligger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
 

2014 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
2014 

13-12 Utbygging Koteng 3 representanter fra Ilsvika Garden deltok 
18/6-13 på et orienteringsmøte med 
Koteng, angående planene for nabotomta. 
Her ble de samme tegningene som vi viste 
på årsmøtet lagt fram. Styret vil fortsette å 
holde kontakten med Koteng, Trondheim 
Kommune og Ilsvikøras beboere. 
Koteng har nå gått ut med informasjon om 
utbygging, og vi følger opp disse 
opplysningene. Etter å ha oppsøkt flere 
parter i saken, settes saken på vent, inntil 
mer informasjon foreligger. 

Ane Satt på 
vent 



 
Styremøte 10-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 19.11.14 
Sted: Grethe Aunaas, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Ane M. Aarø (referent), Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

07-13 Lekkasje i garasje Takstmann har vært på befaring, og status 

er den samme som i sak 07-09, og kjøres 

sammen med denne  

Styret  

11-13 Vifte utenfor D-
blokka 

Etter befaringer fra ulike aktører greier 

ikke styret å finne noen løsning på saken. 

Saken settes på vent. 

Styret Satt på 
vent 

03-14 Målinger Støv- og vibrasjonsmåling: Utbyggingen 

av nabotomta til Mellomila 69 har 

forårsaket tidvis sterke vibrasjoner for 

byggene i sameiet. I tillegg har støv og 

smuss fra anleggsarbeidet blitt til plage for 

beboerne i D-blokka. Styret har hatt 

kontakt med utbygger, som ikke ønsker å 

påta seg kostnaden. Vi vil derfor ta kontakt 

på nytt, i håp om at de forandrer mening.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Grethe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høst 
2014 

07-14 Kabel-TV og 
internett 

Styret samler inn tilbud fra flere aktører 

innenfor internett og kabel-TV, for å 

utforske gunstige økonomiske løsninger. 

Eventuelle aktuelle tilbud vil tas opp på et 

fremtidig beboermøte. 

Magnus Nov 2014 

15-14 Vindus- og 
fasadevask 

Styret har besluttet å gjennomføre vindus- 

og fasadevask i nærmeste framtid. 

Arbeidet vil igangsettes snarest. 

Grethe Nov 2014 

16-14 Utbytting av 
garasjeporter 

Styret har besluttet at garasjeporter i 

parkeringskjeller skal byttes ut, og vil la 

Hörmann stå for utbytting og drift. 

Magnus Desember 
2014 

17-14 Forebyggende 
arbeid i våtrom 

Etter vannskader i flere leiligheter, 

utforsker styret muligheten for å skifte ut 

en defekt del på varmtvannstankene i alle 

sameiets leiligheter.  

Grethe Desember 
2014 

 
 
Ilsvika den 22. oktober, 2014 
Referent: Ane M. Aarø 


