
Styremøte 01-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 28.01.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Kirsti Toresen, Bjørn Volseth. 

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. 
Arbeidet vurderes som for omfattende til at 
det er økonomisk uforsvarlig å ta saken 
videre. 

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Befaring gjennomført onsdag 29.10.2015 
med takstmann fra Tobb. 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 
aktuelle firma er opprettet.  Det er videre et 
spørsmål om tette nedløp. Bord og 
plattinger tas opp for å avdekke dette.   
(Tidligere sak 13-15) 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. 

Arbeid med å åpne plattinger og bord 
tilstrekkelig for inspeksjon og tette avløp tas
sammen med utskifting av himling. 

Grethe

Bjørn
Kristi 
Grethe

2016

2016 

13-12 Utbygging Koteng Reguleringsplan vedtatt av Trondheim 
kommune. Styrets oppgave framover blir å 
følge opp saken videre for beboernes beste. 

Bjørn Løpende 

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 / 
Løpende

      



Styremøte 01-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 28.01.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Kirsti Toresen, Bjørn Volseth. 

Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar Ferdig
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Styret avventer situasjon til vinteren for å se
hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. 

Etter en periode med stor snøsmelting ser 
det ikke ut til å være de samme problemene 
som tidligere. Ny lekkasje har forekommet 
som en konsekvens av tett drenering. 
Drenering virker som sakens opphav. Styret 
vurderer forebyggende tiltak. 

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, 
undersøker 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. 

Pristilbud hentes inn. Det vurderes ulike 
løsninger, om enkeltbeboere kan bytte 
tanker samtidig, eller bare den enkelte 
defekte delen. 

Vann- og elsjekk er gjennomført, rapporter 
er sendt til beboere. Rabatt får vi ikke før feil
er utbedret. 

Bjørn

Bjørn

2016

Des 
2015/ 
Løpende

01-15 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. Brøyting i sameiet 
virker ok, noen enkelttilfeller tas opp med 
vaktmester direkte. Saken regnes ellers som 
avsluttet. 

Grethe
Bjørn

Vinter 
2015-
2016

04-15 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
Bjørn

Vår 2016

      



Styremøte 01-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 28.01.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
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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, denne 
løsningen tilbys av Trondheim 
murerservice. Styret undersøker dette 
nærmere med hensyn på pris og praktisk 
gjennomførbarhet. Beslutning av styret tas 
nærmere når konkrete tilbud foreligger.  

09-15 Lekkasje A-Blokka 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. 
(kjøres parallelt med sak 17-14). 

Bjørn 2016

10-15 Maling av fasade. Kontrakt signert oppstart i mai. Tilbudet er 
innhentet igjennom Tobb og utføres av 
Utgaard AS. 

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 kunne ikke løse saken. 
Forespørsel er nå sendt ut. Styret vurderer 
og inngående inn gående tilbud fortløpende. 

Kirsti Vår 2016

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 uetiske balkongskinn i 
forskjellige farger. 

Rot er delvis løst. Balkongskinn er intet nytt.
Vi tar dette opp på beboermøte i forbindelse

Grethe Vår 2016
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med årsmøte. Styret innhenter tilbud med 
hva man kan velge. 

Endring av husordensregler med 
spesifisering av typegodkjent skille tas opp 
på beboermøtet etter årsmøtet.  

 

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 iht 
beboerreglementet. 

Sendt ut skriv i postkasser til beboer i C- og 
D-blokka i oktober. Styret avventer 
tilbakemelding om resultat.

Styret prøver å ta kontakt med involverte 
beboere. 

Grethe
Bjørn 

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

Magnus Vår 2016

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 

Magnus Vår 2016

      



Styremøte 01-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 28.01.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Kirsti Toresen, Bjørn Volseth. 
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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.  

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”. Styret tar dette videre på 
beboermøte etter årsmøtet. 

Grethe Des 2015

01-16 Årsmøte Styret har satt i gang arbeid med årsmøte. 
Dato 20.04, frist for innsending av saker 
05.03. Styret holder videre kontakt med 
Tobb, og reserverer bydelskafeen Ilsvika 
som møtelokale. 

Styret April 
2016 

02-16 Defekte kontakter 
takvifter

Det har vært et problem at stikkontakter på 
taket i forbindelse med vifter har gått i 
stykker på grunn av vann. Styret henter inn 
pris for å legge om det elektriske anlegget på
taket.  

Kristi Vår 2016

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Bjørn Høst 2016

04-16 Styrets prosesser For å effektivisere styrearbeidet ønsker 
styret klare prosedyrer i ulike saker. 
Utskiftninger i styret i løpet av våren gjør at 
det er nødvendig å ivareta den kompetansen
som nå forsvinner. 

Styret Vår 2016

Ilsvika 28 januar 2016 
Referent: Magnus Hellstrøm-Finnsen 

      



Styremøte 02-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 19.04.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Kirsti Toresen, Bjørn Volseth. 

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. 
Arbeidet vurderes som for omfattende til at 
det er økonomisk uforsvarlig å ta saken 
videre. 
Avsluttet. 

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Befaring gjennomført onsdag 29.10.2015 
med takstmann fra Tobb. 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 
aktuelle firma er opprettet.  Det er videre et 
spørsmål om tette nedløp. Bord og 
plattinger tas opp for å avdekke dette.   
(Tidligere sak 13-15) 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. 
Arbeid med å åpne plattinger og bord 
tilstrekkelig for inspeksjon og tette avløp tas
sammen med utskifting av himling. 

Grethe

Bjørn
Kristi 
Grethe

Kristi

Avsluttet

2016 

2016

13-12 Utbygging Koteng Reguleringsplan vedtatt av Trondheim 
kommune. Styrets oppgave framover blir å 
følge opp saken videre for beboernes beste. 

Bjørn Løpende 

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

Styret Avsluttet
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hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. 

Etter en periode med stor snøsmelting ser 
det ikke ut til å være de samme problemene 
som tidligere. Ny lekkasje har forekommet 
som en konsekvens av tett drenering. 
Drenering virker som sakens opphav. Styret 
vurderer forebyggende tiltak. 
Avsluttet. 

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, 
undersøker 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. 

Pristilbud hentes inn. Det vurderes ulike 
løsninger, om enkeltbeboere kan bytte 
tanker samtidig, eller bare den enkelte 
defekte delen. 

Styret beslutter å bytte sikkerhetsventilene. 
Nytt styret avklarer detaljer med 
anbudsgiver. Det opprettes kontakt med 
Tobb for avklaring av gjennomføring. 

Vann- og elsjekk er gjennomført, rapporter 
er sendt til beboere. Rabatt får vi ikke før feil
er utbedret. Styret purrer videre på beboere 
for svarslipper. 

Bjørn

Bjørn

2016

Des 
2015/ 
Løpende

04-15 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

Vår 2016
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Det er sjekket med murere. En løsning med 
epoxy belegg kan være aktuelt, denne 
løsningen tilbys av Trondheim 
murerservice. Styret undersøker dette 
nærmere med hensyn på pris og praktisk 
gjennomførbarhet. Beslutning av styret tas 
nærmere når konkrete tilbud foreligger.  
Det arbeides videre for å hente inn tilbud. 

09-15 Lekkasje A-Blokka 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. 

Bjørn 2016

10-15 Maling av fasade. Kontrakt signert oppstart i mai. Tilbudet er 
innhentet igjennom Tobb og utføres av 
Utgaard AS. 

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 kunne ikke løse saken. 
Forespørsel er nå sendt ut. Styret vurderer 
og inngående inn gående tilbud fortløpende. 
Oppstart ASAP. 

Kirsti Vår 2016

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 uetiske 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. 

Endring av husordensregler med 
spesifisering av typegodkjent skille tas opp 
på beboermøtet etter årsmøtet.  

Saken taes opp under eventuelt. 

Grethe

 

Vår 2016

20-15 Elbil Henvendelse fra beboer angående mulighet Magnus Vår 2016
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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. Kontakt opprettes med 
Vintervoll AS. 

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 
også å ta opp svevestøvmålinger i nærheten 
av tunnelutløpet (riksvei 706) i A-blokka. 
Fellesløsninger blir sett på som for 
omfattende. Varmepumper regnes for å 
være heller dårlig egnet for sameiet. Et 
produkt LUNOS vil være en god løsning for 
leilighetene.
Avsluttet

Magnus Avsluttet

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.  
Så lenge ikke det gjøres endringer av 
fasaden kan enkeltbeboere gjøre tiltak selv. 
Kollektive tiltak blir for omfattende til å la 
seg gjennomføre. 
Avsluttet. 

Magnus Avsluttet

23-15 Hensetting av 
gjenstander på 

Klage fra beboer om hensetting av 
vaskemaskiner på parkeringsplass. Styret 

Grethe Des 2015
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parkeringsplass undersøker muligheter av presisering av 
beboerreglementet ”hensetting av 
gjenstander utenfor boder og enheter kastes
uten varsel”. Styret tar dette videre på 
beboermøte etter årsmøtet. 

01-16 Årsmøte Styret har satt i gang arbeid med årsmøte. 
Dato 20.04, frist for innsending av saker 
05.03. Styret holder videre kontakt med 
Tobb, og reserverer bydelskafeen Ilsvika 
som møtelokale. 

Styret April 
2016 

02-16 Defekte kontakter 
takvifter

Det har vært et problem at stikkontakter på 
taket i forbindelse med vifter har gått i 
stykker på grunn av vann. Styret henter inn 
pris for å legge om det elektriske anlegget på
taket.  
Hamstad iverksetter sammen med 
elektrikker. Saken er avsluttet. 

Kristi Vår 2016

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Bjørn Høst 2016

04-16 Styrets prosesser For å effektivisere styrearbeidet ønsker 
styret klare prosedyrer i ulike saker. 
Utskiftninger i styret i løpet av våren gjør at 
det er nødvendig å ivareta den kompetansen
som nå forsvinner. 

Styret Vår 2016

05-16 Dugnad Styret beslutter å arrangere dugnad 10.05 
kl. 18:00. Det lages informasjonsskriv etter 
årsmøte. 

Styret/
Grethe

Mai 2016

Ilsvika 19 april 2016 
Referent: Magnus Hellstrøm-Finnsen 
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07-09 Reklamasjon til 
utbygger

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Befaring gjennomført onsdag 29.10.2015 
med takstmann fra Tobb. 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 
aktuelle firma er opprettet.  Det er videre et 
spørsmål om tette nedløp. Bord og 
plattinger tas opp for å avdekke dette.   
(Tidligere sak 13-15) Det står vann på 
balkonger i 4 etasje. 

Kontrakt er signert og arbeid vil starte. 

Morten
Kirsti

Mai 2016

13-12 Utbygging Koteng Reguleringsplan vedtatt av Trondheim 
kommune. Styrets oppgave framover blir å 
følge opp saken videre for beboernes beste.
 

Grethe Avsluttes 

07-13 Lekkasje i garasje Det er kommet en ny lekkasje i garasjen. 
Styret tar kontakt med Tobb for å få sett på 
saken. 

Morten Avsluttet

11-13 Vifte utenfor D-
blokka

Ved service på ventilasjonsanlegget ble vifta 
også sjekket. Den er i god stand og det kan 
ikke gjøres noe med lyden. 

Styret Avsluttes

17-14 Forebyggende 
arbeid 

Etter vannskader i flere leiligheter, 
undersøker 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 som et 
forebyggende tiltak mot vannskader.

Vann- og Elsjekk er gjennomført, rapporter 
er sendt til beboere. Rabatt får vi ikke før feil
er utbedret. Styret purrer videre på beboere 
for svarslipper. 

Grethe

Grethe

2016

Mai 2016

      



Styremøte 03-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 02.05.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Kirsti Toresen, Bjørn Volseth, Turid Trondstad og Morten Kaasbøll. 

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

04-15 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. 

En løsning kan være Epoxy-belegg. Denne 
løsningen tilbys av Trondheim 
murerservice. Styret undersøker dette 
nærmere med hensyn på pris og praktisk 
gjennomførbarhet. Beslutning av styret tas 
nærmere når konkrete tilbud foreligger.  
Det arbeides videre for å hente inn tilbud. 

Morten Vår 2016

09-15 Lekkasje A-Blokka 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. 

Styret har besluttet å bytte ventilen på 
varmtvannsberederen som et forebyggende 
tiltak mot vannskader. Se sak 17-14.

Grethe Avsluttes

10-15 Maling av fasade. Kontrakt signert oppstart i mai. Tilbudet er 
innhentet igjennom Tobb og utføres av 
Utgaard AS. 

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 kunne ikke løse saken. 
Kontrakt er signert med malerfirma og vi 
forsøker å slå sammen denne saken med sak
10-15. 
 

Kirsti Vår 2016

15-15 Rot på balkonger og
balkongskinn

Saken ble diskutert på beboermøte og i følge
husordensreglene skal balkongskinn og 
markiser godkjennes av styret. Styret mener
at det viktigste er at det monteres riktig og 
er i en anonym farge. 

Grethe

 

Avsluttes

      



Styremøte 03-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 02.05.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Kirsti Toresen, Bjørn Volseth, Turid Trondstad og Morten Kaasbøll. 

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

20-15 Elbil Saken ble diskutert på beboermøte. Det kom
opp spørsmål om sikkerhet i forhold til 
brann. Styret sjekker tips om en 
hjemmelader som kan være aktuell, for å 
komme med en løsning til interesserte.
 

Kirsti Vår 2016

23-15 Hensetting av 
gjenstander på 
parkeringsplass

Klage fra beboere om rot på 
parkeringsplasser. Styret undersøker 
muligheter av presisering av 
husordensreglene om at ingenting annet 
enn kjøretøy skal hensettes på 
parkeringsplass og at annet utstyr vil bli 
fjernet uten varsel på eiers regning.

Saken ble diskutert på beboermøte og det 
ble vedtatt en endring i husordensreglene. 
Styret viser til oppdaterte husordensregler 
på våre nettsider og ber sameiere om å 
rydde på sine parkeringsplasser innen 1. 
juni.

Grethe Avsluttes

01-16 Årsmøte Årsmøtet ble gjennomført 20.04.16. Styret Avsluttes 

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Saken utsettes til 2017.

Grethe 2017

05-16 Dugnad Det arrangeres dugnad i sameiet 
10.05.2016. Styret har oversikt over hva 
som skal gjøres. Etter endt dugnad samles vi
på Ilsvika restaurant for litt sosialt samvær.
 

Styret Mai 2016

Ilsvika 3. april 2016 

      



Styremøte 03-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 02.05.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Magnus Hellstrøm-Finnsen, Kirsti Toresen, Bjørn Volseth, Turid Trondstad og Morten Kaasbøll. 

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

Referent: Grethe Aunaas 

      



Styremøte 04-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 01.06.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Kirsti Toresen,Turid Tronstad og Morten Kaasbøll. 

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

07-09 Reklamasjon til 
utbygger

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Befaring gjennomført onsdag 29.10.2015 
med takstmann fra Tobb. Rapport tilsier 
dårlig dekke, terrassebord stenger for 
videre innsyn. Det foreligger anbefaling om 
at snekker åpner plattinger for at taktekke 
kan undersøkes videre. Kontakt med 
aktuelle firma er opprettet.  Det er videre et 
spørsmål om tette nedløp. Bord og 
plattinger tas opp for å avdekke dette.   
(Tidligere sak 13-15) Det står vann på 
balkonger i 4 etasje. 

Kontrakt er signert og arbeid vil starte. 

Morten
Kirsti

Mai 2016

17-14 Forebyggende 
arbeid 

Etter vannskader i flere leiligheter, 
undersøker 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 som et 
forebyggende tiltak mot vannskader.

Tilbud er hentet inn og arbeid vil starte så 
fort kontrakt er skrevet.

Vann- og Elsjekk er gjennomført, rapporter 
er sendt til beboere. Rabatt får vi ikke før feil
er utbedret. Styret purrer videre på beboere 
for svarslipper. 

Grethe

Grethe

2016

Mai 2016

04-15 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. 

Det kan se ut som det ikke er så lett å finne 
en god løsning. Et alternativ kan være å 
bygge inn trappene, men dette ser vi ikke at 

Morten Vår 2016

      



Styremøte 04-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 01.06.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Kirsti Toresen,Turid Tronstad og Morten Kaasbøll. 

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

vi har økonomi til på dette tidspunktet. Det 
jobbes videre med å finne en rimeligere 
løsning.

10-15 Maling av fasade. Kontrakt signert oppstart i mai. Tilbudet er 
innhentet igjennom Tobb og utføres av 
Utgaard AS. 

Jobben er under utførelse.

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 kunne ikke løse saken. 
Kontrakt er signert med malerfirma og vi 
forsøker å slå sammen denne saken med sak
10-15. 

Dette skulle ha vært utbedret på dette 
tidspunkt, men det er oppstått noen 
forsinkelser. Vi avventer kontakt med firma.
 

Kirsti Vår 2016

20-15 Elbil Saken ble diskutert på beboermøte. Det kom
opp spørsmål om sikkerhet i forhold til 
brann. Styret sjekker tips om en 
hjemmelader som kan være aktuell, for å 
komme med en løsning til interesserte. 

Tilbud innhentes.
 

Kirsti Vår 2016

23-15 Hensetting av 
gjenstander på 
parkeringsplass

Klage fra beboere om rot på 
parkeringsplasser. Styret undersøker 
muligheter av presisering av 
husordensreglene om at ingenting annet 
enn kjøretøy skal hensettes på 
parkeringsplass og at annet utstyr vil bli 
fjernet uten varsel på eiers regning.

Saken ble diskutert på beboermøte og det 
ble vedtatt en endring i husordensreglene. 
Styret viser til oppdaterte husordensregler 

Grethe Juni 2016

      



Styremøte 04-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 01.06.16
Sted: D-107, Mellomila 69, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Kirsti Toresen,Turid Tronstad og Morten Kaasbøll. 

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

på våre nettsider og ber sameiere om å 
rydde på sine parkeringsplasser innen 1. 
juni.

Det står fortsatt annet enn kjøretøy på 
parkeringsplassene. Styret tar en runde til 
de det gjelder og bestiller bortkjøring når 
det lar seg gjøre.

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Saken utsettes til 2017.

Grethe 2017

04-16 Vaktmesterbytte Styret innhenter tilbud fra andre aktører og 
vurderer et vaktmesterbytte.

Kirsti Juli 2016

Ilsvika 3. juni 2016 
Referent: Grethe Aunaas 

      



Styremøte 05-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 24.08.16
Sted: A-210, Mellomila 63, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Kirsti Toresen,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger/terrasser 1. etasje D-blokka: Se 
referat fra styremøte 02-16 der saken ble 
avsluttet. Det blir liggende vann under 
plattinger pga at fall ikke er tilfredsstillende.
Styret velger å gjenoppta saken og hører 
med forretningsfører om de kan komme 
med forslag til løsning, evt om det kan 
legges inn i Plussplan.

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Befaring gjennomført onsdag 29.10.2015 
med takstmann fra Tobb. Rapport tilsier 
dårlig dekke, terrassebord stenger for 
videre innsyn. Det foreligger anbefaling om 
at snekker åpner plattinger for at taktekke 
kan undersøkes videre. Kontakt med 
aktuelle firma er opprettet.  Det er videre et 
spørsmål om tette nedløp. Bord og 
plattinger tas opp for å avdekke dette.   
(Tidligere sak 13-15) Det står vann på 
balkonger i 4 etasje (B-blokka).

Kontrakt er signert og arbeid er startet. 
Panel er fjernet og himlingen på balkongen i 
3.etasje står til tørk. Styret følger opp saken.

Anne
Kirsti

Høst 2016

17-14 Forebyggende 
arbeid 

Etter vannskader i flere leiligheter, 
undersøker 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 som et 
forebyggende tiltak mot vannskader.

Tilbud er hentet inn og arbeid vil starte så 
fort kontrakt er skrevet. Antar oppstart i 
oktober. Det vil komme ut et 
informasjonsskriv vedr. dette.

Vann- og Elsjekk er gjennomført, rapporter 

Grethe

Grethe

Okt 2016

Mai 2016

      



Styremøte 05-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 24.08.16
Sted: A-210, Mellomila 63, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Kirsti Toresen,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

er sendt til beboere. Rabatt får vi ikke før feil
er utbedret. Styret purrer videre på beboere 
for svarslipper. 

04-15 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. 

Det kan se ut som det ikke er så lett å finne 
en god løsning. Et alternativ kan være å 
bygge inn trappene, men dette ser vi ikke at 
vi har økonomi til på dette tidspunktet. Det 
jobbes videre med å finne en rimeligere 
løsning.

Anne
Turid

Vår 2016

10-15 Maling av fasade. Utgaard er snart ferdig med maling av 
fasaden.

Kirsti Avsluttes

12-15 Råte i himling 
utenfor leiligheter 
2. etasje (A-blokka)

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
råtner opp og må byttes ut. Dette skyldes 
mest sannsynlig dårlig drenering på 
balkongene over.(Samme problematikk som
i B-blokka) 

Panel er skiftet, men problemet ser ikke ut 
til å ha blitt løst da det trekker vann enda. 
Styret følger opp saken.
 

Kirsti
Anne

Vår 2016

20-15 Elbil Saken ble diskutert på beboermøte. Det kom
opp spørsmål om sikkerhet i forhold til 
brann. Styret sjekker tips om en 
hjemmelader som kan være aktuell, for å 
komme med en løsning til interesserte. 

Tilbud innhentes.
 

Kirsti Vår 2016

23-15 Hensetting av 
gjenstander på 
parkeringsplass

Presisering av husordensreglene er vedtatt 
og det er ikke lov å hensette annet enn 
kjøretøy på p-plass. Alt annet vil bli 

Grethe Avsluttes

      



Styremøte 05-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 24.08.16
Sted: A-210, Mellomila 63, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas, Kirsti Toresen,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

bortkjørt på eiers regning. Styret viser til 
sameiets husordensregler på våre nettsider.

P-kjeller er ryddet og vasket.

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Saken utsettes til 2017.

Grethe 2017

04-16 Vaktmesterbytte Styret innhenter tilbud fra andre aktører og 
vurderer et vaktmesterbytte.

Kirsti Juli 2016

05-16 Budsjett 2017 Styret har fått oversendt forslag til 
driftbudsjett for 2017. Budsjettet er 
behandlet og protokoll er oversendt vår 
forretningsfører/økonom.

Styret Avsluttes

06-16 Nytt styremedlem Et styremedlem har trukket seg fra vervet 
og vara Anne Schiefloe har steppet inn.

Styret Avsluttes

Ilsvika 25. august 2016 
Referent: Grethe Aunaas 

      



Styremøte 06-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 19.09.16
Sted: B104, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger/terrasser 1. etasje D-blokka: Se 
referat fra styremøte 02-16 der saken ble 
avsluttet. Det blir liggende vann under 
plattinger pga at fall ikke er tilfredsstillende.
Styret velger å gjenoppta saken og hører 
med forretningsfører om de kan komme 
med forslag til løsning, evt om det kan 
legges inn i Plussplan.

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Befaring gjennomført onsdag 29.10.2015 
med takstmann fra Tobb. Rapport tilsier 
dårlig dekke, terrassebord stenger for 
videre innsyn. Det foreligger anbefaling om 
at snekker åpner plattinger for at taktekke 
kan undersøkes videre. Kontakt med 
aktuelle firma er opprettet.  Det er videre et 
spørsmål om tette nedløp. Bord og 
plattinger tas opp for å avdekke dette.   
(Tidligere sak 13-15) Det står vann på 
balkonger i 4 etasje (B-blokka).

Noen utbedringer ble startet i sommer, men 
er ikke ferdigstilt. Befaring er utført 
sammen med forretningsfører. Styret 
avventer til forslag på utbedring er mottatt.

Turid Høst 2016

17-14 Forebyggende 
arbeid 

Etter vannskader i flere leiligheter og en 
kjent svakhet på ventilene ble det besluttet å
bytte ventiler på alle sameiets 
varmtvannstanker som et forebyggende 
tiltak mot vannskader.

Kontrakt er skrevet. Aqua rørservice AS fikk 
oppdraget og oppstart vil bli ca uke 42. Eget 
infoskriv vil komme.

Vann- og Elsjekk er gjennomført. Ikke alle 
har levert signert avviksskjema. Styret 
purrer på dem det gjelder.

Grethe Okt 2016

Fortløpende

04-15 Glatte trapper Trappene i sameiet er glatte. Styret har fått Anne Høst 2016

      



Styremøte 06-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 19.09.16
Sted: B104, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

tips fra en beboer om en løsning som kan 
være aktuell. Styret undersøker nærmere 
angående kostnad og praktiske hensyn. 

Tilbud er hentet inn og styret tar stilling til 
dette.

12-15 Råte i himling 
utenfor leiligheter 
2. etasje (A-blokka)

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
råtner opp og må byttes ut. Dette skyldes 
mest sannsynlig dårlig drenering på 
balkongene over.(Samme problematikk som
i B-blokka) 

Panel er skiftet, men problemet ser ikke ut 
til å ha blitt løst da det trekker vann enda. 

Befaring utført med forretningsfører og 
styret avventer til forslag på utbedring er 
mottatt.
 

Turid Høst 2016

20-15 Elbil Saken ble diskutert på beboermøte. Det kom
opp spørsmål om sikkerhet i forhold til 
brann. Styret sjekker tips om en 
hjemmelader som kan være aktuell, for å 
komme med en løsning til interesserte. 

Økonomisk og behovsmessig sett avsluttes 
saken og kan tas opp igjen om behovet 
endrer seg i sameiet.
 

Styret Avsluttes

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Saken utsettes til 2017.

Grethe 2017

      



Styremøte 06-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 19.09.16
Sted: B104, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

04-16 Vaktmesterbytte Styret innhenter tilbud fra andre aktører og 
vurderer et vaktmesterbytte.

Anne vår 2017

07-16 Nytt styremedlem Et styremedlem har trukket seg fra vervet 
og styret består nå av Turid Tronstad, Anne 
Schiefloe og Grethe Aunaas.

Styret Avsluttes

Ilsvika 19. september 2016 
Referent: Grethe Aunaas 

      



Styremøte 07-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 12.10.16
Sted: A107, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Plattinger/terrasser 1. etasje D-blokka: Etter
befaring med forretningsfører viser det seg 
at fallet ikke er problemet, men dårlig 
vedlikehold. Dårlig vedlikehold skaper tette 
sluk og vannpassasjer, samt mugg/sopp på 
treverk. Styret viser til vedlikeholdsplikten 
hver enkelt sameier har til å besørge 
fortløpende og periodisk renhold og 
vedlikehold av balkong. (ref. våre vedtekter)

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Befaring gjennomført onsdag 29.10.2015 
med takstmann fra Tobb. Rapport tilsier 
dårlig dekke, terrassebord stenger for 
videre innsyn. Det foreligger anbefaling om 
at snekker åpner plattinger for at taktekke 
kan undersøkes videre. Kontakt med 
aktuelle firma er opprettet.  Det er videre et 
spørsmål om tette nedløp. Bord og 
plattinger tas opp for å avdekke dette.   
(Tidligere sak 13-15) Det står vann på 
balkonger i 4 etasje (B-blokka).

Noen utbedringer ble startet i sommer, men 
er ikke ferdigstilt. Befaring er utført 
sammen med forretningsfører. Styret 
avventer til forslag på utbedring er mottatt.

Turid

Turid

Avsluttes

Høst 2016

17-14 Forebyggende 
arbeid 

Etter vannskader i flere leiligheter og en 
kjent svakhet på ventilene ble det besluttet å
bytte ventiler på alle sameiets 
varmtvannstanker som et forebyggende 
tiltak mot vannskader.

Oppstart var avtalt uke 42, men grunnet 
mangel på fullmakter må arbeidet utsettes. 
Vi ber beboere som ikke har levert fullmakt 
om å gjøre dette snarest. Fullmakten må 
inneha både seksjonseiers og evt leieboers 
underskrift.

Grethe Okt 2016

      



Styremøte 07-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 12.10.16
Sted: A107, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

Vann- og Elsjekk er gjennomført. Ikke alle 
har levert signert avviksskjema. Styret 
purrer på dem det gjelder.

Fortløpende

04-15 Glatte trapper 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. 

Styret hadde funnet en løsning vi ønsket å 
prøve, men det viser seg at kulda kom oss i 
forkjøpet og denne løsningen krever 
mildvær til monteringen. Vi følger opp 
saken og håper på å få montert det innen 
vinteren slår til for fullt.

Anne Høst 2016

12-15 Råte i himling 
utenfor leiligheter 
2. etasje (A-blokka)

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
råtner opp og må byttes ut. Dette skyldes 
mest sannsynlig dårlig drenering på 
balkongene over.(Samme problematikk som
i B-blokka) 

Panel er skiftet, men problemet ser ikke ut 
til å ha blitt løst da det trekker vann enda. 

Befaring utført med forretningsfører og 
styret avventer til forslag på utbedring er 
mottatt.
 

Turid Høst 2016

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Saken utsettes til 2017.

Grethe 2017

04-16 Vaktmesterbytte Styret innhenter tilbud fra andre aktører og 
vurderer et vaktmesterbytte.

Anne vår 2017

      



Styremøte 07-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 12.10.16
Sted: A107, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

08-16 Ventilasjonsservice Hamstad AS har hatt sin årlige service på 
taket og det viser seg å være en del defekte 
vifter/avtrekk på byggene. Da viftene ikke er
merket er det vanskelig for oss å gå direkte 
til de det gjelder, men styret ber om at 
berørte tar kontakt med Hamstad for å få 
utbedret dette. (ref. vedlikeholdsplikten). 
Her foreligger det en avtale om at beboere 
kan få reparert avtrekket til en gunstig pris.

Styret Avsluttes

Ilsvika 13. oktober 2016 
Referent: Grethe Aunaas 

      



Styremøte 08-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 23.11.16
Sted: A107, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Terrassene er undersøkt av taktekker og det
er ikke funnet noen konstruksjonsfeil og 
heller ingen feil med avløpsrøret. Det ble 
derimot funnet en liten skade i ytterveggen 
og den er nå tettet. Vi avventer en stund for 
å se om problemet er løst.

Turid Høst 2016

17-14 Forebyggende 
arbeid 

Etter vannskader i flere leiligheter og en 
kjent svakhet på ventilene ble det besluttet å
bytte ventiler på alle sameiets 
varmtvannstanker som et forebyggende 
tiltak mot vannskader.

Arbeidet ser ut til å ha gått relativt 
problemfritt så langt.

Grethe Okt 2016

Fortløpende

04-15 Glatte trapper Trappene i sameiet er glatte. Styret har 
funnet en løsning vi ønsker å prøve, men det
viser seg at kulda kom oss i forkjøpet og 
denne løsningen krever mildvær til 
monteringen. Vi følger opp saken og får 
montert dette så fort det lar seg gjøre.

Anne Vinter 2016

12-15 Råte i himling 
utenfor leiligheter 
2. etasje (A-blokka)

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
er byttet, men har løsnet. Dette har også 
skjedd på en terrasse i A-blokka og det antas
at dette har skjedd i frbindelse med spyling 
av fasade i sommer. Vi forsøker å feste 
panelet som et midlertidig tiltak og ser etter 
endringer og evt nye tiltak til våren.

Turid Vår 2017

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 
etter maling er gjennomført, og det er større
kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag. 

Saken utsettes til 2017.

Grethe 2017

      



Styremøte 08-16 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 23.11.16
Sted: A107, Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad og Anne Schiefoe 

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

04-16 Vaktmesterbytte Styret innhenter tilbud fra andre aktører og 
vurderer et vaktmesterbytte.

Anne vår 2017

11-16 Garasjeporter Vi har hatt mye problemer med 
garasjeportene våre og styret vurderer om 
det vil lønne seg for oss å bytte portene til 
noe mer holdbart.

Styret Vår 2017

Ilsvika 24. november 2016 
Referent: Grethe Aunaas 

      


