
 
Styremøte 10-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 07.01.15 

Sted: Grethe Aunaas, Mellomila 69, 7018 Trondheim 

Til stede: Ane M. Aarø, Bjørn Volseth (referent), Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

07-09 Reklamasjon til 

utbygger 

Plattinger D-blokka: Takstmann fra 

Tobb/Nidaros takst har vært på befaring 

November 2014. Resultatet er at fall ikke er 

tilfredsstillende og dette må utbedres. 

Styret Undersøker om dette bør legges inn i 

Plussplan eller utbedres med en gang.  

Takst oversendes juridisk ansvarlig i tobb. 

 

 

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  

Det er foretatt juridisk vurdering på ansvar 

og dette avhenger av hvor skaden er skjedd. 

Da saken er over tre år så vil mest 

sannsynlig foreldelsesfristen slå inn og 

dette blir utbedret for sameiets regning. 

Beboere blir kontaktet og vaktmester 

sendes på befaring. 

 

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. 

Grethe/

Ane 

 

 

 

 

 

 

 

Ane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

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: 07.01.15 

Sted: Grethe Aunaas, Mellomila 69, 7018 Trondheim 

Til stede: Ane M. Aarø, Bjørn Volseth (referent), 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. Det blir uansett utført 
fasadevask av vaktmester og dette går 
under vanlig vedlikehold. Styret avslutter 
derfor saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grethe 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
fremtidig beboermøte. 
Det er hentet inn tilbud fra Canal Digital 
og Get. Inneværende avtale går til februar 
2015 Denne avtalen går til eventuelt ny 
avtale blir ingått. Det siktes derfor til å ha 
Beboermøte før årsmøte der det blir 
informert om alternativene så vil en 
avstemning bli tatt på årsmøtet. 

Magnus/

Bjørn 

Mars 

2015 

15-14 Vindus- og 

fasadevask 
Arbeidet er igangsatt og gjennomført i 
bakgården. Resten av arbeidet vil bli tatt i 
perioder med mildvær utover våren. 
Beboere vil bli varslet om arbeidet så godt 
det lar seg gjøre, da dette ikke ble gjort i 
første omgang. 

Grethe Våren 

2015 

16-14 Utbytting av 

garasjeporter 
Arbeidet er gjennomført og saken avsluttes Magnus Avsluttet 



 
Styremøte 10-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 07.01.15 

Sted: Grethe Aunaas, Mellomila 69, 7018 Trondheim 

Til stede: Ane M. Aarø, Bjørn Volseth (referent), Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

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. Eller i leiligheter i 
utsatte leiligheter.  

Bjørn Februar 

2015 

1-15 Klager vaktmester. Det har vært dårlig brøyting i jula og papir 
i postrommene er ikke tømt. Styret har fått 
flere klager i romjula. Dette er ikke ikke 
akseptabelt og det vil bli gitt klar melding 
tilbake til vaktmester at dette må gå i 
orden. 

Grethe Februar 

2014 

2-15 Serviceavtaler Det besluttes å opprette avtale med 
Vintervoll om service på brannanlegg da 
denne avtalen ble avsluttet ved bytte av 
vaktmester. Det besluttes også å inngå 
serviceavtale med Hamstad om 
vedlikehold av ventilasjonsanlegg da det 
ikke har eksistert avtale om dette. 

Grethe/

Magnus 

Februar 

2015 

3-15 Heis driftsstans Heisen i b-blokka har hatt driftsstans fra 
før jul og ble fikset 6/1. den skal nå være i 
normal drift. En sekvensfordeler ble skiftet 
ut. 

Magnus Avsluttet 

4-15 Glatte Trapper. Det klages ofte på at trappene i sameiet er 
glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 
en løsning som kan være aktuell. Styret 
undersøker nærmere angående kostnad og 
praktiske hensyn. 

Bjørn Februar 

2015 

5-15 Sneiper kastes på 

gata utenfor d-

blokka 

Vi har mottatt bekymringsmelding fra 
beboer i nedre plan i D-blokka om at det 
fra leiligheter på plan over kastes sigaretter 
ned på fortauet. Det er bekymring om at 
disse kan havne inn på verandaer i de 
nedre planene og forårsake brann. Styret 
vil ta kontakt med aktuelle enheter å 
informere om situasjonen og se om den 
bedrer seg. 

Bjørn Januar 

2015 

 
 
 



 
Styremøte 10-14 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 07.01.15 

Sted: Grethe Aunaas, Mellomila 69, 7018 Trondheim 

Til stede: Ane M. Aarø, Bjørn Volseth (referent), Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas 

 
  

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

 

          

Ilsvika den 8. november, 2014 
Referent: Bjørn Volseth 



 
Styremøte 02-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 17.02.15 
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 fra 
Tobb/Nidaros takst har vært på befaring 
November 2014. Resultatet er at fall ikke er 
tilfredsstillende og dette må utbedres. 
Styret Undersøker om dette bør legges inn i 
Plussplan eller utbedres med en gang.  
Takst oversendes juridisk ansvarlig i tobb. 
 
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Det er foretatt juridisk vurdering på ansvar 
og dette avhenger av hvor skaden er skjedd. 
Da saken er over tre år så vil mest 
sannsynlig foreldelsesfristen slå inn og 
dette blir utbedret for sameiets regning. 
Beboere blir kontaktet og vaktmester 
sendes på befaring. Utbedring avventes til 
snøen har smeltet. 
 
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. 

Grethe/
Ane 
 
 
 
 
 
 
Ane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 

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 02-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 17.02.15 
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 

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. 

Det er hentet inn tilbud fra Canal Digital 

og Get. Inneværende avtale går til februar 

2015 Denne avtalen går til eventuelt ny 

avtale blir inngått. Det siktes derfor til å ha 

beboermøte før årsmøtet, der det blir 

informert om alternativene så vil en 

avstemning bli tatt på årsmøtet. Dette 

beboermøtet avholdes sannsynligvis i 

slutten av mars. 

Magnus/
Bjørn 

Mars 
2015 

15-14 Vindus- og 
fasadevask 

Arbeidet er igangsatt og gjennomført i 

bakgården. Resten av arbeidet vil bli tatt i 

perioder med mildvær utover våren. 

Beboere vil bli varslet om arbeidet så godt 

det lar seg gjøre, da dette ikke ble gjort i 

første omgang. 

Grethe Våren 
2015 

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, eller i spesielt utsatte 

leiligheter. Dette vil informeres om på 

beboermøtet 

Bjørn Februar 
2015 

1-15 Klager vaktmester. Etter flere klager på mangelfull snørydding 

og strøing, har vi besluttet å inngå en egen 

avtale om dette. Dette vil forhåpentligvis 

løse problemet.  

Grethe Februar 
2014 

2-15 Serviceavtaler Det besluttes å opprette avtale med 

Vintervoll om service på brannanlegg da 

denne avtalen ble avsluttet ved bytte av 

Grethe/
Magnus 

Februar 
2015 



 
Styremøte 02-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 17.02.15 
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 

 

          

vaktmester. Denne skal nå være opprettet. 

Det besluttes også å inngå serviceavtale 

med Hamstad om vedlikehold av 

ventilasjonsanlegg da det ikke har eksistert 

avtale om dette. Kontakt mellom disse to 

aktørene skal nå være opprettet.  

4-15 Glatte Trapper. Det klages ofte på at trappene i sameiet er 

glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 

en løsning som kan være aktuell. Styret 

undersøker nærmere angående kostnad og 

praktiske hensyn.  

Bjørn Februar 
2015 

5-15 Sneiper kastes på 
gata utenfor d-
blokka 

Vi har mottatt bekymringsmelding fra 

beboer i nedre plan i D-blokka om at det 

fra leiligheter på plan over kastes sigaretter 

ned på fortauet. Det er bekymring om at 

disse kan havne inn på verandaer i de 

nedre planene og forårsake brann. Styret 

vil ta kontakt med aktuelle enheter å 

informere om situasjonen og se om den 

bedrer seg. 

Bjørn Februar 
2015 

6-15 Årsmøte Årsmøte planlegges avholdt 22/4, men 

datoen kan endres dersom det ikke passer 

for alle aktørene. Valgkomiteen kontaktes 

for  

Styret April 
2015 

7-15 Lading av el-bil i 
garasjen 

Foreløpig er lading av el-bil i garasjen ikke 

tillatt. Styret vil imidlertid utforske 

mulighetene for å legge til rette for dette. 

Bjørn Vår 2015 

 
 
 
Ilsvika den 17. februar, 2015 
Referent: Ane Aarø 



 
Styremøte 03-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 13.04.15 
Sted: Ane M. Aarø, 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 fra 
Tobb/Nidaros takst har vært på befaring 
November 2014. Resultatet er at fall ikke er 
tilfredsstillende og dette må utbedres. 
Styret Undersøker om dette bør legges inn i 
Plussplan eller utbedres med en gang.  
Juridisk ansvarlig i TOBB har mottatt takst 
og dokumenter om saken, og vi samarbeider 
nå om å finne ut mer om ansvarsfordeling 
og mulighetene for eventuell reklamasjon 
 
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Det er foretatt juridisk vurdering angående 
ansvar, men foreldelsesfristen slår inn.  
Styret tar ansvar for utbedring av skadene, 
så fort kontakt med beboerne er opprettet.  
 

Grethe/
Ane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ane 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 

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. 
 
Det plasseres ut et måleapparat som skal 
måle luftkvaliteten i forbindelse med 
utbyggingen, av miljøenheten i Trondheim 
Kommune.  

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 

Etter befaringer fra ulike aktører greier 

ikke styret å finne noen løsning på saken. 

Saken settes på vent.  

 

Styret Satt på 
vent 



 
Styremøte 03-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 13.04.15 
Sted: Ane M. Aarø, 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 

 

          

07-14 Kabel-TV og 
internett 

Styret avholdt 25. mars et beboermøte 

angående leverandør av kabel-TV og 

internett. Her møtte svært få beboere opp, 

men tilbudene fra Canal Digital og Get er 

sent ut til alle beboerne. En avgjørelse om 

hvilken leverandør sameiet vil benytte, tas 

på beboermøtet som følger etter årsmøtet 

23. april. 

Magnus/
Bjørn 

April 
2015 

15-14 Vindus- og 
fasadevask 

Arbeidet er igangsatt og gjennomført i 

bakgården. Resten av arbeidet vil bli tatt i 

perioder med mildvær utover våren.  

 

Fasadevask utføres i uke 16., 13.-17. april. 

Grethe Våren 
2015 

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, eller i spesielt utsatte 

leiligheter.  

 

Dette vil informeres om på beboermøtet 

23. april. 

Bjørn April 
2015 

1-15 Klager vaktmester. Etter flere klager på mangelfull snørydding 

og strøing, har vi besluttet å inngå en egen 

avtale om dette. Dette vil forhåpentligvis 

løse problemet.  

 

Klagene på vaktmester vil diskuteres på 

beboermøtet 23. april. 

Grethe April 
2014 

2-15 Serviceavtaler Det besluttes å opprette avtale med 

Vintervoll om service på brannanlegg da 

denne avtalen ble avsluttet ved bytte av 

vaktmester. Denne skal nå være opprettet. 

Det besluttes også å inngå serviceavtale 

med Hamstad om vedlikehold av 

ventilasjonsanlegg da det ikke har eksistert 

avtale om dette. Kontakt mellom disse to 

aktørene skal nå være opprettet.  

Grethe/
Magnus 

April 
2015 



 
Styremøte 03-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 13.04.15 
Sted: Ane M. Aarø, 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 

 

          

4-15 Glatte trapper. Det klages ofte på at trappene i sameiet er 

glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 

en løsning som kan være aktuell. Styret 

undersøker nærmere angående kostnad og 

praktiske hensyn.  

 

Saken er under bearbeidelse. 

Bjørn 2015 

5-15 Sneiper kastes på 
gata utenfor d-
blokka 

Vi har mottatt bekymringsmelding fra 

beboer i nedre plan i D-blokka om at det 

fra leiligheter på plan over kastes sigaretter 

ned på fortauet. Det er bekymring om at 

disse kan havne inn på verandaer i de 

nedre planene og forårsake brann.  

 

Styret har kontaktet de aktuelle beboerne, 

og vil undersøke om problemet har 

forbedret seg. 

Bjørn April 
2015 

6-15 Årsmøte Det avholdes årsmøte og beboermøte den 

23. april klokken 18.00 i Ilsvika 

Bydelscafé i Mellomila 82. 

Styret April 
2015 

7-15 Lading av el-bil i 
garasjen 

Foreløpig er lading av el-bil i garasjen ikke 

tillatt. Styret vil imidlertid utforske 

mulighetene for å legge til rette for dette. 

 

Styret henter inn tilbud på innstallasjon. 

Bjørn Vår 2015 

8-15 Dugnad Dugnad planlegges onsdag 6. mai, klokken 

18.00. Vi har værforbehold, men dersom 

det er oppholdsvær møtes vi for et par 

timers arbeid før sameiet spanderer middag 

på de oppmøtte. 

Styret Mai 2015 

 
 
 
Ilsvika den 13. april, 2015 
Referent: Ane Aarø 



 
Styremøte 05-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.15 
Sted: A-108, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak$$nr.$ Oppgave$ Status$–$kommentar3$beslutning$ Ansvar$ Ferdig$

senest$
 

          

07#09% Reklamasjon%til%
utbygger%

Plattinger%D#blokka:%Takstmann%fra%
Tobb/Nidaros%takst%har%vært%på%befaring%
november%2014.%Resultatet%er%at%fall%ikke%er%
tilfredsstillende%og%dette%må%utbedres.%
Styret%undersøker%om%dette%bør%legges%inn%i%
Plussplan%eller%utbedres%med%en%gang.%%
Saken%er%foreldet%med%hensyn%på%
reklamasjon.%Styret%undersøker%mulighet%
for%utbedring.%
%
Lekkasjer%i%B#blokka%(301,%302,%303).%%
Det%er%foretatt%juridisk%vurdering%angående%
ansvar,%men%foreldelsesfristen%slår%inn.%%
Vaktmester%skal%se%på%utbedring%av%skadene.%

Grethe/
Ane%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Bjørn%
%
%
%
%

2015%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2015%
%
%
%
%
%

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.%
%
Det%plasseres%ut%et%måleapparat%som%skal%
måle%luftkvaliteten%i%forbindelse%med%
utbyggingen,%av%miljøenheten%i%Trondheim%
Kommune.%%

Bjørn% Satt%på%
vent%

07#13% Lekkasje%i%garasje% Saken er foreldet og må utbedres av 
sameiet. Det er gjort tiltak med rensing av 
sluk og saken avventes om dette gir utslag. 

Styret% Vent.%

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%



 
Styremøte 05-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.15 
Sted: A-108, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak$$nr.$ Oppgave$ Status$–$kommentar3$beslutning$ Ansvar$ Ferdig$

senest$
 

          

07#14% Kabel#TV%og%
internett%

Get ble valgt som ny leverandør på 
årsmøte. Ny avtale er inngått og nye Get-
boxer installert hos den enkelte. 

Magnus/
Bjørn%

Avsluttet.%

15#14% Vindus#%og%
fasadevask%

Arbeidet er igangsatt og gjennomført i 
bakgården. Resten av arbeidet vil bli tatt i 
perioder med mildvær utover våren.  
 
Fasadevask utføres i uke 16., 13.-17. april. 
 
Dette er utført. Saken avsluttes. 

Grethe% Avsluttet.%

17#14% Forebyggende%
arbeid.%

Etter vannskader i flere leiligheter, 
utforsker styret muligheten for å skifte ut 
en defekt del på varmtvannstankene i alle 
sameiets leiligheter. 
 
Sameiet beslutter å bytte disse delene på 
alle sameiets varmtvannstanker. 
 
Det besluttes også å gjennomføre Vann- og 
El-sjekken fra Tobb. Tiltaket er 
forebyggende for vannskader og brannvern 
og vil gi rabatt på forsikring. 
 

Bjørn% Juni%2015%

1#15% Klager%vaktmester.% Etter flere klager på mangelfull snørydding 
og strøing, har vi besluttet å inngå en egen 
avtale om dette. Dette vil forhåpentligvis 
løse problemet.  
 

Grethe% Juli%
2015%

2#15% Serviceavtaler% Det besluttes å opprette avtale med 
Vintervoll om service på brannanlegg da 
denne avtalen ble avsluttet ved bytte av 
vaktmester. Denne skal nå være opprettet. 
Det besluttes også å inngå serviceavtale 
med Hamstad om vedlikehold av 
ventilasjonsanlegg da det ikke har eksistert 
avtale om dette. Kontakt mellom disse to 
aktørene skal nå være opprettet.  

Kirsti% Juli%%
2015%



 
Styremøte 05-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.15 
Sted: A-108, Mellomila 63, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak$$nr.$ Oppgave$ Status$–$kommentar3$beslutning$ Ansvar$ Ferdig$

senest$
 

          

4#15% Glatte%trapper% Det klages ofte på at trappene i sameiet er 
glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 
en løsning som kan være aktuell. Styret 
undersøker nærmere angående kostnad og 
praktiske hensyn.  
 
Saken er under bearbeidelse. 

Grethe% 2015%

5#15% Sneiper%kastes%på%
gata%utenfor%d#
blokka%

Vi har mottatt bekymringsmelding fra 
beboer i nedre plan i D-blokka om at det 
fra leiligheter på plan over kastes sigaretter 
ned på fortauet. Det er bekymring om at 
disse kan havne inn på verandaer i de 
nedre planene og forårsake brann.  
 
Styret har kontaktet de aktuelle beboerne, 
og vil undersøke om problemet har 
forbedret seg. 
 
Styret har fått tilbakemelding om at saken 
har løst seg og den avsluttes 

Bjørn% Avsluttet.%

6#15% Årsmøte% Det avholdes årsmøte og beboermøte den 
23. april klokken 18.00 i Ilsvika 
Bydelscafé i Mellomila 82. 
 
Gjennomført 

Styret% Avsluttet%

7#15% Lading%av%el#bil%i%
garasjen%

Foreløpig er lading av el-bil i garasjen ikke 
tillatt. Styret vil imidlertid utforske 
mulighetene for å legge til rette for dette. 
 
Styret har ikke fått tilbakemelding om at 
noen beboere har ønsker eller planer om å 
kjøpe el-bil. Eventuelle tilpasninger til 
dette får bli gjort når det blir aktuelt. 

Bjørn% Avsluttet%

8#15% Dugnad% Dugnad planlegges onsdag 6. mai, klokken 
18.00. Vi har værforbehold, men dersom 
det er oppholdsvær møtes vi for et par 
timers arbeid før sameiet spanderer middag 
på de oppmøtte. 
Gjennomført 

Styret% Avsluttet.%



 
Styremøte 05-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.15 
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09#15% Lekkasje%A#Blokka% Det hat vært lekkasje i A-308 som har 
forplantet seg ned i A-202. Det har vært 
befaring og vi venter tilbakemelding fra 
forsikringsselskap. 
 
Skaden skjedde grunnet manglende 
membran på badet noe som er tilfelle i alle 
2-etasjes leiligheter. Styret må etter hvert 
vurdere tiltak for å hindre at dette skjer 
igjen. 

Bjørn% 2015%

10#15% Maling%av%fasade.% Tobb er kontaktet og skal fikse anbud på 
jobben. 

Kirsti% %

11#15% Lekkasje%prix.% Det er lekkasje over kjøledisken på prix. 
Denne kommer mest sannsynlig fra tunet. 
Tobb skal engasjere firma som kan fikse 
skaden. Dette dekkes mest sannsynlig ikke 
av forsikring, men det undersøkes. 

Bjørn% %

12#15% Råtten%himling%
utenfor%leiligheter%
2.%etasje%

Himlingen over inngangspartiene i 2. 
etasje råtner opp og må byttes ut. Dette 
skyldes mest sannsynlig dårlig drenering 
på balkongene over. Vaktmester bes i 
første omgang se på løsninger for dette. 

Grethe% %

13#15% Vannansamling%på%
balkonger%i%øverste%
etasjer.%

Det står vann på balkonger i 3 etasje. 
Vaktmester skal se på saken, ta opp dekket 
og drenere. 

Grethe% %

14#15% Innbrudd% Det har vært innbrudd i boder i 
garasjekjelleren. De som er rammet er bedt 
om å anmelde sakene individuelt. Styret 
har levert overvåkingsvideo til Politiet. 

Bjørn% %

15#15% Rot%på%balkonger%
og%balkongskinn%

Det er kommet klager fra beboere og 
eksterne om at sameiets balkonger er rotete 
og det henger stygge balkongskinn i 
forskjellige farger rundt omkring. 
Styret sjekker juridisk grunnlag for å 
pålegge fjerning av nevnte. Alle beboere 
oppfordres til å ha en ryddig balkong. 

Magnus% %
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% %  % %

 
 
 
Ilsvika den 08. juni, 2015 
Referent: Bjørn Volseth 
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07-‐09	   Reklamasjon	  til	  
utbygger	  

Plattinger	  D-‐blokka:	  Takstmann	  fra	  
Tobb/Nidaros	  takst	  har	  vært	  på	  befaring	  
November	  2014.	  Resultatet	  er	  at	  fall	  ikke	  er	  
tilfredsstillende	  og	  dette	  må	  utbedres.	  
Styret	  Undersøker	  om	  dette	  bør	  legges	  inn	  i	  
Plussplan	  eller	  utbedres	  med	  en	  gang.	  	  
Saken	  er	  foreldet	  med	  hensyn	  på	  
reklamasjon.	  Styret	  undersøker	  mulighet	  
for	  utbedring.	  
	  
Lekkasjer	  i	  B-‐blokka	  (301,	  302,	  303).	  	  
Det	  er	  foretatt	  juridisk	  vurdering	  angående	  
ansvar,	  men	  foreldelsesfristen	  slår	  inn.	  	  
Vaktmester	  skal	  se	  på	  utbdring	  av	  skadene.	  

Grethe/
Ane	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bjørn	  
	  
	  
	  
	  

2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2015	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  
	  
Det	  plasseres	  ut	  et	  måleapparat	  som	  skal	  
måle	  luftkvaliteten	  i	  forbindelse	  med	  
utbyggingen,	  av	  miljøenheten	  i	  Trondheim	  
Kommune.	  	  

Bjørn	   Satt	  på	  
vent	  

07-‐13	   Lekkasje	  i	  garasje	   Sake er foreldet og må utbedres av 
sameiet. Det er gjort tiltak med rensing av 
sluk å saken avventes om dette gir utslag. 

Styret	   Vent.	  

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	  
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senest	  
 

          

17-‐14	   Forebyggende	  
arbeid.	  

Etter vannskader i flere leiligheter, 
utforsker styret muligheten for å skifte ut 
en defekt del på varmtvannstankene i alle 
sameiets leiligheter. 
 
Sameiet beslutter å bytte disse delene på 
alle sameiets varmtvannstanker. 
 
Det besluttes også å gjennomføre Vann og 
El- sjekken fra Tobb. Tiltaket er 
forebyggende for vannskader og 
brannværn og vil gi rabatt på forsikring. 
 
Vann og el sjekk blir gjennomfør i 
oktober/november 
 

Bjørn	   Nov	  2015	  

1-‐15	   Klager	  vaktmester.	   Etter flere klager på mangelfull snørydding 
og strøing, har vi besluttet å inngå en egen 
avtale om dette. Dette vil forhåpentligvis 
løse problemet.  
 
Avtale er mottat. Skal gåes gjennom med 
vaktmester før signering 

Grethe	  
Bjørn	  

Sept	  
2015	  

2-‐15	   Serviceavtaler	   Det besluttes å opprette avtale med 
Vintervoll om service på brannanlegg da 
denne avtalen ble avsluttet ved bytte av 
vaktmester. Denne skal nå være opprettet. 
Det besluttes også å inngå serviceavtale 
med Hamstad om vedlikehold av 
ventilasjonsanlegg da det ikke har eksistert 
avtale om dette. Kontakt mellom disse to 
aktørene skal nå være opprettet.  

Kirsti	   Sept	  	  
2015	  

4-‐15	   Glatte	  trapper.	   Det klages ofte på at trappene i sameiet er 
glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 
en løsning som kan være aktuell. Styret 
undersøker nærmere angående kostnad og 
praktiske hensyn.  
 
Avventer tilbakemelding fra vaktmester 

Grethe	   Sept	  
2015	  
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09-‐15	   Lekasje	  A-‐Blokka	   Det hat vært lekasje i a-308 som har 
forplantet seg ned i a-202 det har vært 
befaring av skadefirma og venter 
tilbakemelding fra forsikringsselskap. 
 
Skaden skjer grunnet manglende membran 
på badet noe som er tilfelle i alle 2-etasjes 
leiligheter. Styret må etter hvert vurdere 
tiltak for å hindre at dette skjer igjen. 
 
Det må ses på muligheter for hva som bør 
gjøres og hvordan dette bør finansieres. 

Bjørn	  
Kirsti	  

2015	  

10-‐15	   Maling	  av	  fasade.	   Tobb er kontaktet og skal fikse anbud på 
jobben. 
 
Tobb har kommet med innstilling om 
gjennomførende bedrift. Styremedlemmer 
tar et avklarende møte med tobb før 
kontrakt skrives. Utføring blir vår/sommer 
2016 

Kirsti	   Høst	  
2015	  

11-‐15	   Lekkasje	  prix.	   Det er lekkasje over kjøledisken på prix. 
Denne kommer mest sannsynlig fra tunet. 
Tobb skal her engasjere firma som kan 
fikse skaden. Dette dekkes mest sannsynlig 
ikke av forsikring, men dette undersøkes. 
 
Saken dekkes ikke av forsikring. Skaden er 
rettet, men sameiet er ikke fornøyd med 
sluttarbeidet. Saken er tatt opp med 
utførende. 

Bjørn	   Sept	  2015	  

12-‐15	   Opp	  råttent	  himling	  
utenfor	  leiligheter	  
2.	  etasje	  

Himlingen over inngangspartiene i 2. 
etasje råtner opp og må byttes ut. Dette 
skyldes mest sannsynlig dårlig drenering 
på balkongene over. Vaktmester bes i 
første omgang se på løsninger for dette. 
Venter tilbakemelding fra vaktmester 

Grete	   Høst	  
2015	  

13-‐15	   Vannansamling	  på	  
balkonger	  i	  øverste	  
etasjer.	  

Det står vann på balkonger i 4 etasje. 
Vaktmester skal se på ta opp dekke 
drenering om står vann. 

Grethe	   	  
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Venter tilbakemelding vaktmester 

14-‐15	   Innbrudd	   Det har vært innbrudd i boder i 
garasjekjelleren. De som er rammet er bedt 
om å anmelde sakene individuelt. Styret 
har levert overvåkingsvideo til Politiet. 
 
Styreleder har fått tilbakemelding om at 
politiet har klart å få tak i den skyldige. 
 
Styret har gjort sitt, saken avsluttes. 

Bjørn	   Avsluttet.	  

15-‐15	   Rot	  på	  balkonger	  
og	  balkongskinn	  

Det er kommet klager fra beboere og 
eksterne om at sameiets balkonger er rotete 
og det henger stygge balkongskinn i 
forskjellige farger rundt om kring. 
Styret sjekker juridisk grunnlag for å 
pålegge fjerning av nevnte. Alle beboere 
oppfordtres til å ha en ryddig balkong 
Oppfordres til å rydde 

Magnus	   	  

16-‐15	   Sykkler	   Det er masse sykler som står i veien både 
på tun og i9 parkeringskjeller. Sykkeleiere 
blir kontaktet med lapper. 

Kirsti	   	  

 
 
 
Ilsvika den 19. August, 2015 
Referent: Bjørn Volseth 
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07-‐09	   Reklamasjon	  til	  
utbygger	  

Plattinger	  D-‐blokka:	  Takstmann	  fra	  
Tobb/Nidaros	  takst	  har	  vært	  på	  befaring	  
November	  2014.	  Resultatet	  er	  at	  fall	  ikke	  er	  
tilfredsstillende	  og	  dette	  må	  utbedres.	  Styret	  
Undersøker	  om	  dette	  bør	  legges	  inn	  i	  
Plussplan	  eller	  utbedres	  med	  en	  gang.	  	  
Saken	  er	  foreldet	  med	  hensyn	  på	  
reklamasjon.	  Styret	  undersøker	  mulighet	  for	  
utbedring.	  
	  
Lekkasjer	  i	  B-‐blokka	  (301,	  302,	  303).	  	  
Det	  er	  foretatt	  juridisk	  vurdering	  angående	  
ansvar,	  men	  foreldelsesfristen	  slår	  inn.	  	  
Vaktmester	  skal	  se	  på	  utbdring	  av	  skadene.	  
Vært	  i	  kontakt	  med	  vaktmester,	  dette	  er	  noe	  
de	  ikke	  kan	  se	  på.	  Så	  dette	  blir	  jobbet	  videre	  
med.	  	  

Grethe/
Ane	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bjørn	  
	  
	  
	  
	  

2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2015	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  
	  
Det	  plasseres	  ut	  et	  måleapparat	  som	  skal	  
måle	  luftkvaliteten	  i	  forbindelse	  med	  
utbyggingen,	  av	  miljøenheten	  i	  Trondheim	  
Kommune.	  	  

Bjørn	   Satt	  på	  
vent	  

07-‐13	   Lekkasje	  i	  garasje	   Saken er foreldet og må utbedres av 
sameiet. Det er gjort tiltak med rensing av 
sluk å saken avventes om dette gir utslag. 

Styret	   Vent.	  

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	  
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17-‐14	   Forebyggende	  
arbeid.	  

Etter vannskader i flere leiligheter, 
utforsker styret muligheten for å skifte ut 
en defekt del på varmtvannstankene i alle 
sameiets leiligheter. 
 
Sameiet beslutter å bytte disse delene på 
alle sameiets varmtvannstanker. 
 
Det besluttes også å gjennomføre Vann og 
El- sjekken fra Tobb. Tiltaket er 
forebyggende for vannskader og brannvern 
og vil gi rabatt på forsikring. 
 
Vann og el sjekk blir gjennomfør i 
oktober/november 
 

Bjørn	   Nov	  2015	  

1-‐15	   Klager	  vaktmester.	   Etter flere klager på mangelfull snørydding 
og strøing, har vi besluttet å inngå en egen 
avtale om dette. Dette vil forhåpentligvis 
løse problemet.  
 
Avtale er mottatt. Skal gåes gjennom med 
vaktmester før signering. 

Grethe	  
Bjørn	  

Oktober	  
2015	  

2-‐15	   Serviceavtaler	   Det besluttes å opprette avtale med 
Vintervoll om service på brannanlegg da 
denne avtalen ble avsluttet ved bytte av 
vaktmester. Denne skal nå være opprettet. 
 
Det besluttes også å inngå serviceavtale 
med Hamstad om vedlikehold av 
ventilasjonsanlegg da det ikke har eksistert 
avtale om dette. Kontakt mellom disse to 
aktørene skal nå være opprettet og signert.  

Kirsti	   Avsluttet	  
	  

4-‐15	   Glatte	  trapper.	   Det klages ofte på at trappene i sameiet er 
glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 
en løsning som kan være aktuell. Styret 
undersøker nærmere angående kostnad og 
praktiske hensyn.  
 

Grethe	   Oktober	  
2015	  



 
Styremøte 07-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 23.09.15 
Sted: D-107, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak	  	  nr.	   Oppgave	   Status	  –	  kommentar-‐	  beslutning	   Ansvar	   Ferdig	  

senest	  
 

          

Avventer tilbakemelding fra vaktmester. 
Ingen tilbakemelding fra vaktmester, 
sjekker derfor opp selv med murere.  

09-‐15	   Lekasje	  A-‐Blokka	   Det hat vært lekasje i a-308 som har 
forplantet seg ned i a-202 det har vært 
befaring av skadefirma og venter 
tilbakemelding fra forsikringsselskap. 
 
Skaden skjer grunnet manglende membran 
på badet noe som er tilfelle i alle 2-etasjes 
leiligheter. Styret må etter hvert vurdere 
tiltak for å hindre at dette skjer igjen. 
 
Det må ses på muligheter for hva som bør 
gjøres og hvordan dette bør finansieres. 

Bjørn	  
	  

2015	  

10-‐15	   Maling	  av	  fasade.	   Tobb er kontaktet og skal fikse anbud på 
jobben. 
 
Tobb har kommet med innstilling om 
gjennomførende bedrift. Styremedlemmer 
tar et avklarende møte med tobb før 
kontrakt skrives. Utføring blir vår/sommer 
2016. 
 
Vært i møte med Tobb og de ønsker å 
innstille Utgaard AS. Dukket opp en del 
ekstra arbeid som vi ønsker de priser inn i 
tilbudet før kontrakt signeres.  

Kirsti	   Høst	  2015	  

11-‐15	   Lekkasje	  prix.	   Det er lekkasje over kjøledisken på prix. 
Denne kommer mest sannsynlig fra tunet. 
Tobb skal her engasjere firma som kan 
fikse skaden. Dette dekkes mest sannsynlig 
ikke av forsikring, men dette undersøkes. 
 
Saken dekkes ikke av forsikring. Skaden er 
rettet, men sameiet er ikke fornøyd med 
sluttarbeidet. Saken er tatt opp med 
utførende. 

Bjørn	   Avsluttet	  



 
Styremøte 07-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 23.09.15 
Sted: D-107, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak	  	  nr.	   Oppgave	   Status	  –	  kommentar-‐	  beslutning	   Ansvar	   Ferdig	  

senest	  
 

          

12-‐15	   Opp	  råttent	  himling	  
utenfor	  leiligheter	  
2.	  etasje	  

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
råtner opp og må byttes ut. Dette skyldes 
mest sannsynlig dårlig drenering på 
balkongene over. Vaktmester bes i første 
omgang se på løsninger for dette. 
Venter tilbakemelding fra vaktmester 
 
Vaktmester har ingen forslag. Styret 
sjekker opp med andre snekkerfirma som 
kan gi pris. Dette må utføres før 
malerarbeiderne starter.  

Kirsti	   Høst	  2015	  

13-‐15	   Vannansamling	  på	  
balkonger	  i	  øverste	  
etasjer.	  

Det står vann på balkonger i 4 etasje. 
Vaktmester skal se på og ta opp dekke for å 
se hva som kan gjøre. 
Venter tilbakemelding vaktmester 

Grethe	   Oktober	  
2015	  

15-‐15	   Rot	  på	  balkonger	  og	  
balkongskinn	  

Det er kommet klager fra beboere og 
eksterne om at sameiets balkonger er 
rotete. De mener det henger stygge 
balkongskinn i forskjellige farger. 
 
Styret sjekker juridisk grunnlag for å 
pålegge fjerning av nevnte. Alle beboere 
oppfordres til å ha en ryddig balkong. 

Magnus	   	  

16-‐15	   Sykler	   Det er masse sykler som står i veien både 
på tun og i parkeringskjeller. Sykkeleiere 
blir kontaktet med lapper. 
 
Lapper er hengt ut, noe bedring. Nye 
runder tas ved behov.  

Kirsti	   Avsluttes	  

17-‐15	   Budsjett	   Gjennomgang av budsjettet for 2016. Gir 
tilbakemelding av aktuelle poster vi mener 
bør økes/reduseres til Hege Næss, Tobb 

Bjørn	   	  

18-‐15	   Klage	  fra	  beboere	   Det har kommet inn klage på både sneiper 
og festbråk i D-blokka. Sendes ut skriv til 
beboere å håper dette blir hensyntatt ihht 
beboerreglementet.  

Grethe	   Sept	  2015	  

	   	    	   	  



 
Styremøte 07-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 23.09.15 
Sted: D-107, Mellomila 71, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak	  	  nr.	   Oppgave	   Status	  –	  kommentar-‐	  beslutning	   Ansvar	   Ferdig	  

senest	  
 

          

 
 
 
Ilsvika den 23. September, 2015 
Referent: Kirsti Toresen 
Gløshaugen, 24 september 2015, korrigerte datoer, Magnus Hellstrøm-Finnsen  



 
Styremøte 08-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 29.10.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak	  	  nr.	   Oppgave	   Status	  –	  kommentar-‐	  beslutning	   Ansvar	   Ferdig	  

senest	  
 

          

07-‐09	   Reklamasjon	  til	  
utbygger	  

Plattinger	  D-‐blokka:	  Takstmann	  fra	  
Tobb/Nidaros	  takst	  har	  vært	  på	  befaring	  
November	  2014.	  Resultatet	  er	  at	  fall	  ikke	  er	  
tilfredsstillende	  og	  dette	  må	  utbedres.	  Styret	  
Undersøker	  om	  dette	  bør	  legges	  inn	  i	  
Plussplan	  eller	  utbedres	  med	  en	  gang.	  	  
Saken	  er	  foreldet	  med	  hensyn	  på	  
reklamasjon.	  Styret	  undersøker	  mulighet	  for	  
utbedring.	  
	  
Lekkasjer	  i	  B-‐blokka	  (301,	  302,	  303).	  	  
Befaring	  gjennomført	  med	  Onsdag	  29.10	  
med	  Takstmann	  fra	  Tobb.	  Det	  avventes	  
rapport	  fra	  denne	  befaringen.	  

Grethe.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bjørn	  
	  
	  

2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2015	  

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.	  
	  
Det	  plasseres	  ut	  et	  måleapparat	  som	  skal	  
måle	  luftkvaliteten	  i	  forbindelse	  med	  
utbyggingen,	  av	  miljøenheten	  i	  Trondheim	  
Kommune.	  	  

Bjørn	   Satt	  på	  
vent	  

07-‐13	   Lekkasje	  i	  garasje	   Saken er foreldet og må utbedres av 
sameiet. Det er gjort tiltak med rensing av 
sluk å saken avventes om dette gir utslag. 

Styret	   Vent.	  

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	  



 
Styremøte 08-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 29.10.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak	  	  nr.	   Oppgave	   Status	  –	  kommentar-‐	  beslutning	   Ansvar	   Ferdig	  

senest	  
 

          

17-‐14	   Forebyggende	  
arbeid.	  

Etter vannskader i flere leiligheter, 
utforsker styret muligheten for å skifte ut 
en defekt del på varmtvannstankene i alle 
sameiets leiligheter. 
 
Sameiet beslutter å bytte disse delene på 
alle sameiets varmtvannstanker. 
 
Det besluttes også å gjennomføre Vann og 
El- sjekken fra Tobb. Tiltaket er 
forebyggende for vannskader og brannvern 
og vil gi rabatt på forsikring. 
 
Vann og el sjekk blir gjennomfør i midten 
av November. 

Bjørn	   Nov	  2015	  

1-‐15	   Klager	  vaktmester.	   Etter flere klager på mangelfull snørydding 
og strøing, har vi besluttet å inngå en egen 
avtale om dette. Dette vil forhåpentligvis 
løse problemet.  
 
Avtale er mottatt. Skal gåes gjennom med 
vaktmester før signering. 

Grethe	  
Bjørn	  

Nov	  
2015	  

4-‐15	   Glatte	  trapper.	   Det klages ofte på at trappene i sameiet er 
glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 
en løsning som kan være aktuell. Styret 
undersøker nærmere angående kostnad og 
praktiske hensyn.  
 
Avventer tilbakemelding fra vaktmester. 
Ingen tilbakemelding fra vaktmester, 
sjekker derfor opp selv med murere. 

Grethe	  
Bjørn	  

nov	  
2015	  

09-‐15	   Lekkasje	  A-‐Blokka	   Det har vært lekkasje i a-308 som har 
forplantet seg ned i a-202 det har vært 
befaring av skadefirma og venter 
tilbakemelding fra forsikringsselskap. 
 
Skaden skjer grunnet manglende membran 
på badet noe som er tilfelle i alle 2-etasjes 
leiligheter. Styret må etter hvert vurdere 

Bjørn	  
	  

2015	  



 
Styremøte 08-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 29.10.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak	  	  nr.	   Oppgave	   Status	  –	  kommentar-‐	  beslutning	   Ansvar	   Ferdig	  

senest	  
 

          

tiltak for å hindre at dette skjer igjen. 
 
Det må ses på muligheter for hva som bør 
gjøres og hvordan dette bør finansieres. 

10-‐15	   Maling	  av	  fasade.	   Tobb er kontaktet og skal fikse anbud på 
jobben. 
 
Tobb har kommet med innstilling om 
gjennomførende bedrift. Styremedlemmer 
tar et avklarende møte med tobb før 
kontrakt skrives. Utføring blir vår/sommer 
2016. 
 
Vært i møte med Tobb og de ønsker å 
innstille Utgaard AS. Dukket opp en del 
ekstra arbeid som vi ønsker de priser inn i 
tilbudet før kontrakt signeres.  

Kirsti	   Høst	  2015	  

12-‐15	   Opp	  råttent	  himling	  
utenfor	  leiligheter	  
2.	  etasje	  

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
råtner opp og må byttes ut. Dette skyldes 
mest sannsynlig dårlig drenering på 
balkongene over. Vaktmester bes i første 
omgang se på løsninger for dette. 
Venter tilbakemelding fra vaktmester 
 
Vaktmester har ingen forslag. Styret 
sjekker opp med andre snekkerfirma som 
kan gi pris. Dette må utføres før 
malerarbeiderne starter.  

Kirsti	   Høst	  2015	  

13-‐15	   Vannansamling	  på	  
balkonger	  i	  øverste	  
etasjer.	  

Det står vann på balkonger i 4 etasje. 
Vaktmester skal se på og ta opp dekke for å 
se hva som kan gjøre. 
Venter tilbakemelding vaktmester. 
 
Dette blir omfatter samme leiligheter som i 
sak 07-09 å kjøres sammen med denne. 

Grethe	   Oktober	  
2015	  

15-‐15	   Rot	  på	  balkonger	  og	  
balkongskinn	  

Det er kommet klager fra beboere og 
eksterne om at sameiets balkonger er 
rotete. De mener det henger stygge 
balkongskinn i forskjellige farger. 

Magnus	   	  



 
Styremøte 08-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 29.10.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede:Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen 
 
  
Sak	  	  nr.	   Oppgave	   Status	  –	  kommentar-‐	  beslutning	   Ansvar	   Ferdig	  

senest	  
 

          

 
Styret sjekker juridisk grunnlag for å 
pålegge fjerning av nevnte. Alle beboere 
oppfordres til å ha en ryddig balkong. 

17-‐15	   Budsjett	   Gjennomgang av budsjettet for 2016. Gir 
tilbakemelding av aktuelle poster vi mener 
bør økes/reduseres til Hege Næss, Tobb. 
 
Budsjett for 2016 er vedtatt. 

Bjørn	   Avsluttet.	  

18-‐15	   Klage	  fra	  beboere.	   Det har kommet inn klage på både sneiper 
og festbråk i D-blokka. Sendes ut skriv til 
beboere å håper dette blir hensyntatt ihht 
beboerreglementet.  
 
Sendt ut skriv i postkasser til beboer i c- og 
d-blokka. Styret avventer og venter 
tilbakemelding om resultat. 
 

Grethe	   Nov	  2015	  

	   	    	   	  

 
 
 
Ilsvika den 29. Oktober, 2015 
Referent: Bjørn Volseth 



 
Styremøte 09-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 02.12.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen. Magnar Brandseth observerte møte.  
 
  
Sak		nr.	 Oppgave	 Status	–	kommentar-	beslutning	 Ansvar	 Ferdig	

senest	
 

          

07-09	 Reklamasjon	til	
utbygger	

Plattinger/veranda	D-blokka	1.	etg:	
Takstmann	fra	Tobb/Nidaros	takst	har	vært	
på	befaring	November	2014.	Resultatet	er	at	
fall	ikke	er	tilfredsstillende	og	dette	må	
utbedres.	Styret	undersøker	om	dette	bør	
legges	inn	i	plussplan	eller	utbedres	med	en	
gang.		
Saken	er	foreldet	med	hensyn	på	
reklamasjon.	Styret	undersøker	mulighet	for	
utbedring.		
Takstrapport	indikerer	løsning	med	saging	i	
betong,	noe	som	medfører	store	arbeider.		
	
Lekkasjer	i	B-blokka	(301,	302,	303).		
Befaring	gjennomført	onsdag	29.10.2015	
med	takstmann	fra	Tobb.	Det	avventes	
rapport	fra	denne	befaringen.		
Rapport	tilsier	dårlig	dekke,	terrassebord	
stenger	for	videre	innsyn.	Det	foreligger	
anbefaling	om	at	snekker	åpner	plattinger	
for	at	taktekker	kan	undersøkes	videre.	
Kontakt	med	med	aktuelle	firma	er	
opprettet.		Det	er	videre	et	spørsmål	om	
tette	nedløp.	Bord	og	plattinger	tas	opp	for	å	
avdekke	dette.			

Grethe	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bjørn	
	
	

2016	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2016	

13-12	 Utbygging	Koteng	 Tre	representanter	fra	styret	Ilsvika	Garden	
deltok	18.06.2013	på	et	orienteringsmøte	
med	Koteng,	angående	planene	for	
utbygging	av	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	og	nabovarsel	foreligger.	
	
Det	plasseres	ut	et	måleapparat	som	skal	
måle	luftkvaliteten	i	forbindelse	med	
utbyggingen,	av	miljøenheten	i	Trondheim	

Bjørn	 Satt	på	
vent	



 
Styremøte 09-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 02.12.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen. Magnar Brandseth observerte møte.  
 
  
Sak		nr.	 Oppgave	 Status	–	kommentar-	beslutning	 Ansvar	 Ferdig	

senest	
 

          

kommune.		

07-13	 Lekkasje	i	garasje	 Saken er foreldet og må utbedres av 
sameiet. Det er gjort tiltak med rensing av 
sluk å saken avventes om dette gir utslag.  
 
Styret avventer situasjon til vinteren for å 
se hvilke tiltak som eventuelt skal 
iverksettes.  

Styret	 Vent		

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	 Vent	

17-14	 Forebyggende	
arbeid		

Etter vannskader i flere leiligheter, 
utforsker styret muligheten for å skifte ut 
en defekt del på varmtvannstankene i alle 
sameiets leiligheter. 
 
Sameiet beslutter å bytte disse delene på 
alle sameiets varmtvannstanker. 
 
Det besluttes også å gjennomføre vann- og 
elsjekken fra Tobb. Tiltaket er 
forebyggende for vannskader og brannvern 
og vil gi rabatt på forsikring. 
 
Vann- og elsjekk er gjennomført.  
Manglende enheter blir undersøkt ved 
oppsamlingheat senere anledning. Styret 
vedtar at disse enhetene blir fakturert for 
dette.  
Rapporter savnes. Disse blir sannsynligvis 
sendt ut i etterkant. Rapportene bør ta for 
seg mangler på enhetene.  
Det er enkelte spørsmål angående hvordan 
sjekken er utført og om det finnes konkrete 
årsaker til sjekkens art. Styret følger opp 
dette.  

Bjørn	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bjørn	

2016	
	
	
	
	
	
	
	
	
Des	2015	



 
Styremøte 09-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 02.12.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen. Magnar Brandseth observerte møte.  
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senest	
 

          

1-15	 Klager	vaktmester	 Etter flere klager på mangelfull snørydding 
og strøing, har vi besluttet å inngå en egen 
avtale om dette. Dette vil forhåpentligvis 
løse problemet. Avtalen er signert. Styret 
følger opp saken videre.  

Grethe	
Bjørn	

Vinter	
2015-
2016	

4-15	 Glatte	trapper		 Det klages ofte på at trappene i sameiet er 
glatte. Styret har fått tips fra en beboer om 
en løsning som kan være aktuell. Styret 
undersøker nærmere angående kostnad og 
praktiske hensyn.  
 
Avventer tilbakemelding fra vaktmester. 
Ingen tilbakemelding fra vaktmester, 
sjekker derfor opp selv med murere. 
 
Det er sjekket med murere. En løsning med 
epoxy belegg kan være aktuelt, denner 
tilbys av Trondheim murerservice. Styret 
undersøker denne muligheten nærmere 
med hensyn på pris og praktisk 
igjennomførbarhet. Beslutning av styret tas 
nærmere når konkrete tilbud foreligger.   

Grethe	
Bjørn	

Vår	2016	

09-15	 Lekkasje	A-Blokka	 Det har vært lekkasje i A-308 som har 
forplantet seg ned i A-202 det har vært 
befaring av skadefirma og venter 
tilbakemelding fra forsikringsselskap. OK. 
Avsluttes 
 
Skaden skjer grunnet manglende membran 
på badet noe som er tilfelle i alle 
toetasjesleiligheter. Styret må etter hvert 
vurdere tiltak for å hindre at dette skjer 
igjen. 
 
Det må ses på muligheter for hva som bør 
gjøres og hvordan dette bør finansieres. 
Flyttes opp på forebyggende tiltak. Blir 
ikke gjort noe med dette før tiltak med 
varmvannsbredere er nærmere undersøkt.  

Bjørn	
	

2016	
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10-15	 Maling	av	fasade.	 Tobb er kontaktet og skal fikse anbud på 
jobben. 
 
Tobb har kommet med innstilling om 
gjennomførende bedrift. Styremedlemmer 
tar et avklarende møte med tobb før 
kontrakt skrives. Utføring blir vår/sommer 
2016. 
 
Møte med Tobb er igjennomført, de ønsker 
å innstille Utgaard AS. Det er dukket opp 
en del ekstra arbeid som vi ønsker de priser 
inn i tilbudet før kontrakt signeres.  
 
Kontraktforslag savnes. Styret følger opp 
saken videre.  

Kirsti	 Vår	2016	

12-15	 Råte	i	himling	
utenfor	leiligheter	
2.	etasje	

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
råtner opp og må byttes ut. Dette skyldes 
mest sannsynlig dårlig drenering på 
balkongene over. Vaktmester bes i første 
omgang se på løsninger for dette. 
Venter tilbakemelding fra vaktmester 
 
Vaktmester har ingen forslag. Styret 
sjekker opp med andre snekkerfirma som 
kan gi pris. Dette må utføres før 
malerarbeiderne starter.  
 
Beskrivelse er påbegynt. Tilbud hentes inn 
nærmere.  

Kirsti	 Vår	2016	

13-15	 Vannansamling	på	
balkonger	i	øverste	
etasjer.	

Det står vann på balkonger i 4 etasje. 
Vaktmester skal se på og ta opp dekke for å 
se hva som kan gjøre. 
Venter tilbakemelding vaktmester. 
 
Dette blir omfatter samme leiligheter som i 
sak 07-09 å kjøres sammen med denne. 
Denne er kjørt sammen.  

Grethe	 Avsluttet	
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15-15	 Rot	på	balkonger	og	
balkongskinn	

Det er kommet klager fra beboere og 
eksterne om at sameiets balkonger er 
rotete. De mener det henger stygge 
balkongskinn i forskjellige farger.  
 
Rot er delvis løst. Balkongskinn er intet 
nytt. Vi tar dette opp på beboermøte i 
forbindelse med årsmøte. Styret innhenter 
tilbud med hva man kan velge.  
 
Styret sjekker juridisk grunnlag for å 
pålegge fjerning av nevnte. Alle beboere 
oppfordres til å ha en ryddig balkong.  
Vurdering fra Tobb er mottatt og vurdert 
av styret.  

Bjørn	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Magnus		

Vår	2016	

18-15	 Klage	fra	beboere.	
D-blokka	

Det har kommet inn klage på både sneiper 
og festbråk i D-blokka. Sendes ut skriv til 
beboere å håper dette blir hensyntatt ihht 
beboerreglementet.  
 
Sendt ut skriv i postkasser til beboer i C- 
og D-blokka i oktober. Styret avventer 
tilbakemelding om resultat. 
 
Styret hører nærmere med involverte 
parter. Saken regnes som avsluttet  

Grethe	 Avsluttet	

20-15	 Elbil		 Henvendelse fra beboer angående mulighet 
for landing av elbil. Styret tar ikke stilling 
til saken, men den blir tatt opp på årsmøte. 
Styre sjekker muligheter som tas stilling til 
på årsmøte. Tar kontakt med vintervoll.  

Magnus	 Vår	2016	

21-15	 Inneklima-	
forbedrende	tiltak	

Det er en stor bekymring innemiljøet i 
boenhetene i sameiet. Ventilasjonssystemet 
slik det er i dag trekker inn forurenset luft 
utenfra og det er svært høye temperaturer 
inne om sommeren. Løsningen slik den er 
pr i dag er ikke holdbar og skadelig for 
beboeres helse. Styret vurderer kollektive 
og individbaserte løsninger. Styret ønsker 

Magnus	 Vår	2016	



 
Styremøte 09-15 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 02.12.15 
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim 
Til stede: Bjørn Volseth, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Grethe Aunaas, Kirsti Toresen. Magnar Brandseth observerte møte.  
 
  
Sak		nr.	 Oppgave	 Status	–	kommentar-	beslutning	 Ansvar	 Ferdig	

senest	
 

          

også å ta opp svevestøvmålinger i nærheten 
av tunnelutløpet (riksvei 706) i A-blokka.  

22-15	 Støyreduserende	
tiltak	

Det oppfattes som et stort problem med 
støy inne i boenhetene i sameiet. 
Problemområdene er blant annet: Støy fra 
trappene til andre etasje (sprinkeltrapper), 
trafikkstøy fra riksvei 706/715, trafikkstøy 
fra Mellomila, støy fra utgangsdører som 
åpnes og lukkes. Dette svært problematisk 
for beboeres helse, miljø og sikkerhet. Det 
undersøkes videre muligheter for 
støymålinger i enhetene, og om vi har krav 
overfor Trondheim kommune. Styret 
vurderer videre kollektive og 
individbaserte tiltak. Blant andre nevnes 
etterisolering, nye vinduer, nye dører.   

Magnus	 Vår	2016	

23-15	 Hensetting	av	
gjenstander	på	
parkeringsplass	

Klage fra beboer om hensetting av 
vaskemaskiner på parkeringsplass. Styret 
undersøker muligheter av presisering av 
beboerreglementet ”hensetting av 
gjenstander utenfor boder og enheter kastes 
uten varsel”.  

Grethe	 Des	2015	
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