
Styremøte 01-17 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 23.01.17
Sted: Mellomila 71, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad

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
ble funnet en liten feil som ble utbedret. Det 
kan derimot se ut som at vann kommer inn i 
leilighetene fra et annet sted og 
skadesaneringsbyrå blir hyret for å finne 
feilen og for å utbedre innvendige skader. 

Grethe Vår 2017

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.

Rørlegger har ikke fått tilgang til alle 
leilighetene. Styret følger opp de som 
gjenstår.

Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som går 
inn til vvb. Rørlegger antydet at disse måtte 
byttes. Styret tar stilling til hva vi gjør med 
saken. Det vil komme mer info om denne 
saken i eget skriv.

Grethe Okt 2016

Fortløpende

Vår 2017

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.

Turid Vår 2017

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret hull i 
panelet for å lede vekk vannet og utbedret 
en glippe på overliggende terrasser for å se 
om det hjelper. Permanente tiltak vil bli 
utført til våren.

Turid Vår 2017

03-16 Adkomststiger 
taket

Styret har fått tilbud om stiger for adkomst 
til taket. Styret må vurdere saken nærmere 

Grethe 2017

      



Styremøte 01-17 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 23.01.17
Sted: Mellomila 71, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad

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

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.

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

Turid vår 2017

11-16 Garasjeporter Vi har hatt mye problemer med 
garasjeportene våre og ved neste gang det 
blir problemer med porten så velger vi å 
bytte ut dagens fjær med noe mer solid.

Turid Vår 2017

01-17 Styret Anne Schiefloe har trukket seg. Avsluttes

02-17 Søppel Sameiet har dessverre mye ekstra utgifter 
på bortkjøring av søppel som blir hensatt på 
tunet, p-kjeller og utenom containere i 
søppelrommet. Etterlatt avfall (eks. 
flyttesøppel) og gjenstander som ikke får 
plass i containerne skal ikke hensettes. 
Kostnaden vil bli belastet den enkelte som 
hensetter avfall på ureglementert vis.

Avsluttes

03-17 Årsmøte 2017 Datoen for årsmøte er 26.04.17. Saker som 
eierne ønsker behandlet av sameiermøte må
sendes til styret innen 10.02.17. Saker kan 
enten sendes pr. mail eller legges i sameiets 
postkasse ved Coop Prix.

Avsluttes

Ilsvika 24. januar 2017 
Referent: Grethe Aunaas 

      



Styremøte 02-17 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 15.02.17
Sted: Mellomila 61, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad

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

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Skadesaneringsfirma iverksetter tiltak og 
sjekker om skaden kan skyldes rørbrudd. 
Utbedringene på utsida følges opp for å se 
om det hjelper før vi gjør flere tiltak 
innvendig. 

Grethe Vår 2017

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.

Rørlegger har ikke fått tilgang til alle 
leilighetene. Styret følger opp de som 
gjenstår.

Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som går 
inn til vvb. Rørlegger antydet at disse måtte 
byttes. Styret tar stilling til hva vi gjør med 
saken. Det vil komme mer info om denne 
saken i eget skriv.

Grethe Fortløpende

Fortløpende

Vår 2017

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 når temperaturen er stabil 
over 10 grader.

Turid Vår 2017

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret hull i 
panelet for å lede vekk vannet og utbedret 
en glippe på overliggende terrasser for å se 
om det hjelper. Permanente tiltak vil bli 
utført til våren.

Turid Vår 2017

03-16 Adkomststiger Styret har fått tilbud om stiger for adkomst Grethe Utsatt

      



Styremøte 02-17 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 15.02.17
Sted: Mellomila 61, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad

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

taket 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.

04-16 Vaktmesterbytte Tilbud er hentet inn og styret skal avgjøre 
hvem som kommer best ut i løpet av kort 
tid.

Turid vår 2017

11-16 Garasjeporter Vi har hatt mye problemer med 
garasjeportene våre og ved neste gang det 
blir problemer med porten så velger vi å 
bytte ut dagens fjær med noe mer solid.

Turid Avsluttes

04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret er i 
dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. Dette 
tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet. 

Grethe Feb 2017

Ilsvika 16. februar 2017 
Referent: Grethe Aunaas 

      



Styremøte 03-17 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 04.04.17
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad

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

07-09 Reklamasjon til 
utbygger 

Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303). 
Skadesak er sendt inn til forsikringsselskap 
og utbedringer pågår. Kjører denne saken 
sammen med vanninntrenging funnet i 
næringslokalet vegg i vegg med 
søppelrommet vårt. Det er rørbrudd som er 
skadeårsaken. Her må det vurderes 
sikringstiltak på alle avløpsrør for å 
forebygge lignende hendelser.

Grethe Vår 2017

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.

Ventilbytte på alle enheter er ferdigstilt.

Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som går 
inn til vvb. Rørlegger antydet at disse måtte 
byttes. Oppdraget blir lagt inn i Plussplan, 
sånn at vi på sikt får gjort sikringstiltak.

Grethe

Avsluttes

Høst 2017

04-15 Glatte trapper Trappene i sameiet er glatte. Styret har 
funnet en løsning vi ønsker å prøve. Vi følger
opp saken og får montert dette før snøfall.

Turid Høst 2017

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret hull i 
panelet for å lede vekk vannet og utbedret 
en glippe på overliggende terrasser for å se 
om det hjelper. Permanente tiltak vil bli 
utført 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. 

Grethe Utsatt

      



Styremøte 03-17 Sameiet Ilsvika Garden 

Dato: 04.04.17
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim
Til stede: Grethe Aunaas,Turid Tronstad

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

Saken utsettes.

04-16 Vaktmesterbytte Fra 01.04.17 har Din Vaktmester 
vaktmestertjenestene i sameiet. Vi håper 
dette løser problematikken vi har opplevd 
med den tidligere vaktmestertjenesten.

Turid Avsluttes

04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret er i 
dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. Dette 
tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet. 

Grethe Feb 2017

05-17 Årsmøte 2017 Årsmøte vil bli avholdt 26.04.17 i Mellomila 
82. I den forbindelse trenger vi kandidater 
til nye styremedlemmer. Ta kontakt med 
valgkomiteen eller styret. Kontaktinfo 
henger ved heis og postrom.

06-17 Dugnad Dugnad er satt til tirsdag 9. mai kl. 18.00. 
Oppgaveliste vil bli utarbeidet til den tid og 
vi håper så mange som mulig kan bidra. 
Container vil bli bestilt til den uka og 
beboere inviteres til å benytte seg av 
anledningen til å kaste det man ikke trenger 
lenger.

Styret Mai 2017

Ilsvika 06. april 2017 
Referent: Grethe Aunaas 

      



 
Styremøte 04-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 16.05.17 
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 
Til stede: Øystein Lindland, Magnus Watn, Tore Johan Sørum, Magnar Brandseth, Grethe Aunaas (delvis) 
 

 
Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 

Ferdig 
senest 

 

 
07-09 Reklamasjon til 

utbygger  
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Skadesak er sendt inn til forsikringsselskap 
og utbedringer pågår. Kjører denne saken 
sammen med vanninntrenging funnet i 
næringslokalet vegg i vegg med 
søppelrommet vårt. Det er rørbrudd som er 
skadeårsaken. Her må det vurderes 
sikringstiltak på alle avløpsrør for å 
forebygge lignende hendelser. 
 

Grethe Vår 2017 

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. 
 
Ventilbytte på alle enheter er ferdigstilt. 
 
Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som går 
inn til vvb. Rørlegger antydet at disse måtte 
byttes. Oppdraget blir lagt inn i Plussplan, 
sånn at vi på sikt får gjort sikringstiltak. 
 

Grethe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsluttes 
 
Høst 2017 

04-15 Glatte trapper  Trappene i sameiet er glatte. Styret har 
funnet en løsning vi ønsker å prøve. Vi følger 
opp saken og får montert dette før snøfall. 
 

Turid 
 

Høst 2017 

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. etasje 
er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret hull i 
panelet for å lede vekk vannet og utbedret 
en glippe på overliggende terrasser for å se 
om det hjelper. Permanente tiltak vil bli 
utført 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 

Grethe Utsatt 

   



 
Styremøte 04-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 16.05.17 
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 
Til stede: Øystein Lindland, Magnus Watn, Tore Johan Sørum, Magnar Brandseth, Grethe Aunaas (delvis) 
 

 
Sak  nr. Oppgave Status – kommentar- beslutning Ansvar 

Ferdig 
senest 

 

kontroll over budsjettsituasjon. Saken 
haster ikke, da det er mulig å komme opp på 
taket per i dag.  
 
Saken utsettes. 
 

04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret er i 
dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. Dette 
tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet.  
 

Grethe Feb 2017 

07-17 Fordeling av 
styrehonorar til det 
forrige styret 

Kontakt tidligere styremedlemmer og Tobb 
angående fordeling av styrehonorar i det 
forrige styret. Vedtak fattes ved neste 
styremøte. 

Øystein 08.06.17 

08-17 Fordeling av 
oppgaver i det nye 
styret 

Det nye styret foretok en fordeling av 
diverse ansvarsområder. 
Øystein: Skade/forsikringssaker, kontakt 
med Tobb 
Magnus: IT/Data (møtereferater, 
hjemmeside) 
Tore: Kontakt med vaktmester, vann og 
elsjekk 
Magnar: Kontakt med Trondos/Prix 

Alle  

09-17 Neste styremøte Neste styremøte avholdes 08.06. Før møtet 
setter alle styremedlemmer seg inn i sine 
ansvarsområder, gamle møtereferater samt 
annen relevant informasjon. Styreleder 
lager en saksliste som sendes ut innen 
05.06. 

Alle/ 
Øystein 

08.06.17 

 
 
 
Ilsvika 16. Mai 2017  
Referent: Øystein Lindland 

   



 
Styremøte 05-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.17 
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 
Til stede: Øystein Lindland, Tore Johan Sørum, Magnar Brandseth og Magnus Watn 
 

 
Sak  nr. Oppgave Status – kommentar – beslutning Ansvar 

Ferdig 
senest 

 

 
07-09 Reklamasjon til 

utbygger  
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Skadesak er sendt inn til 
forsikringsselskap og utbedringer pågår. 
Kjører denne saken sammen med 
vanninntrenging funnet i næringslokalet 
vegg i vegg med søppelrommet vårt. Det 
er rørbrudd som er skadeårsaken. Her må 
det vurderes sikringstiltak på alle 
avløpsrør for å forebygge lignende 
hendelser. 
 
2017-06-08: Pågående forsikringssak. 
Saneringsfirma har vært på befaring og 
er på saken. 
 
 

Øystein Høst 2017 

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. 
Ventilbytte på alle enheter er ferdigstilt. 
 
Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som går 
inn til vvb. Rørlegger antydet at disse 
måtte byttes. Oppdraget blir lagt inn i 
Plussplan, sånn at vi på sikt får gjort 
sikringstiltak. 
 
2017-06-08: Vi kontakter rørlegger for 
å få mer informasjon angående denne 
svakheten, for å kunne gjøre en bedre 
vurdering av videre aksjonering. 

Tore 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinter 
2017 

   



 
Styremøte 05-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.17 
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 
Til stede: Øystein Lindland, Tore Johan Sørum, Magnar Brandseth og Magnus Watn 
 

 
Sak  nr. Oppgave Status – kommentar – beslutning Ansvar 

Ferdig 
senest 

 

04-15 Glatte trapper  Trappene i sameiet er glatte. Styret har 
funnet en løsning vi ønsker å prøve. Vi 
følger opp saken og får montert dette før 
snøfall. 
 
2017-06-08: Vi kontakter malerfirma 
for å få i gang prosessen med 
monteringen av dette. 
 
 

Tore 
Johan 
 

Høst 2017 

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. 
etasje er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret hull 
i panelet for å lede vekk vannet og 
utbedret en glippe på overliggende 
terrasser for å se om det hjelper. 
Permanente tiltak vil bli utført til våren. 
 
2017-06-08: Vi tar en befaring på alle 
leilighetene i alle blokkene for å sjekke 
om dette kan være et problem flere 
steder. Følges opp mot Tobb. 
 
 

Øystein Høst 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.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp litt mer 
rundt tilbudet og prisen på dette før vi 
tar en avgjørelse. 

Magnus Høst 2017 

   



 
Styremøte 05-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.17 
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 
Til stede: Øystein Lindland, Tore Johan Sørum, Magnar Brandseth og Magnus Watn 
 

 
Sak  nr. Oppgave Status – kommentar – beslutning Ansvar 

Ferdig 
senest 

 

04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret er 
i dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. Dette 
tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp status på 
saken, og tar evt. en revurdering om 
dette fortsatt er aktuelt. 
 

Magnar Høst 2017 

07-17 Fordeling av 
styrehonorar til det 
forrige styret 

Kontakt tidligere styremedlemmer og 
Tobb angående fordeling av styrehonorar 
i det forrige styret. Vedtak fattes ved neste 
styremøte. 
 
2017-06-08: Styret beslutter at 
fordeling vedtatt 26.04.2017 står. 
 

Avsluttet 08.06.17 

10-17 Oppfølging etter 
vann- og el-sjekk 

Vi mangler fortsatt godkjennelse på et par 
leiligheter, noe som medfører at vi ikke får 
aktuell rabatt. 
 
2017-06-08: Vi følger opp denne mot 
de aktuelle eierne. 
 

Tore 
Johan 

Høst 2017 

11-17 Skade på sponvegg 
i parkeringskjeller 

Noen av Coop sine kunder har vært 
uheldig og skadet veggen mellom indre og 
ytre parkeringskjeller. 
 
2017-06-08: Vi følger opp mot Trondos 
 

Magnar Vinter 
2017 

   



 
Styremøte 05-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.17 
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 
Til stede: Øystein Lindland, Tore Johan Sørum, Magnar Brandseth og Magnus Watn 
 

 
Sak  nr. Oppgave Status – kommentar – beslutning Ansvar 

Ferdig 
senest 

 

12-17 Spyling av 
plattinger i 1. etasje 

Det har blitt konkludert med at dårlig vask 
under verandaer er medvirkende årsak til 
avløpsproblemer. 
 
2017-06-08: Vi påminner aktuelle 
beboere om at dette er ansvaret til hver 
enkelt. 
 

Øystein Høst 2017 

13-17 Avslutting av 
Dropbox-konto 

Vi har tidligere brukt Dropbox for lagring 
av dokumenter. Vi har nå gått over til 
Google Docs, og trenger dermed ikke 
Dropbox-kontoen lenger. 
 
2017-06-08: Vi avslutter 
Dropbox-kontoen snarest. 
 

Magnus Høst 2017 

14-17 Måkeproblemer Noen beboere har klaget over nærgående 
og irriterende måker som støyer. 
 
2017-06-08: Vi sjekker opp 
mulighetene til å skremme vekk 
måkene e.l. før de lager seg reir på 
taket. 
 

Magnar Sommer 
2018 

15-17 Fellesutgifter AHA Fellesutgiftene til AHA eiendom har ikke 
blitt økt i takt med beboernes 
fellesutgifter de siste årene. Skal vi prøve å 
etterfakturere, eller kun justere opp til 
dagens nivå? 
 
2017-06-08: Vi etterfakturer ikke, men 
øker fellesutgiftene opp til riktig nivå. 
 

Øystein Høst 2017 

16-17 Oversikt over 
beboere 

Styret mangler en samlet oversikt over 
eiere og leietakere av de ulike leilighetene. 
 
2017-06-08: Vi går gjennom 
informasjonen vi sitter på og setter 
sammen en oversikt. 

Magnus Høst 2017 

   



 
Styremøte 05-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 
 
Dato: 08.06.17 
Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 
Til stede: Øystein Lindland, Tore Johan Sørum, Magnar Brandseth og Magnus Watn 
 

 
Sak  nr. Oppgave Status – kommentar – beslutning Ansvar 

Ferdig 
senest 

 

17-17 Kurs i regi av Tobb Tobb har en del kurs for styrer, som kan 
være aktuelle for nye styremedlemmer. 
 
2017-06-08: Øystein sender ut e-poster 
om kurs og hver enkelt vurderer om 
det er aktuelt. 

Alle N/A 

18-17 Godkjennelse av 
styrereferat 

Diskusjon hvordan styrereferatene skal 
godkjennes av styrets medlemmer. Skal de 
signeres før de legges ut? 
 
2017-06-08: Vi innhenter info og tar på 
sikt en vurdering av måten vi 
godkjenner styrereferater på. 
Foreløpig godkjenner vi kun skriftlig 
på e-post før publisering, og signerer 
på påfølgende møte. 
 

Alle Høst 2017 

19-17 Infomateriale til 
beboerne 

Vi har fått tilbud om noen enkle 
info-brosjyrer som inneholder generell 
informasjon om hver enkel beboers 
ansvar og andre praktiske tips. Skal vi 
bestille? 
 
2017-06-08: Vi bestemmer oss for å 
bestille slike og dele ut til beboerne. 
 

Øystein Høst 2017 

20-17 Nye postkassestativ Vi har mottatt tilbud på utbytte av dagens 
postkassestativer. 
 
2017-06-08: Vi samler litt mer info 
rundt tilbudet før vi tar en avgjørelse. 
 

Magnus Vinter 
2017 

 
 
 
Ilsvika, 8. juni 2017 
Referent: Magnus Watn  

   



 
Styremøte 06-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 08.08.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth og Magnus Watn 

 
 

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

 

 
07-09 Reklamasjon til 

utbygger  
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Skadesak er sendt inn til 
forsikringsselskap og utbedringer pågår. 
Kjører denne saken sammen med 
vanninntrenging funnet i næringslokalet 
vegg i vegg med søppelrommet vårt. Det 
er rørbrudd som er skadeårsaken. Her 
må det vurderes sikringstiltak på alle 
avløpsrør for å forebygge lignende 
hendelser. 
 
2017-06-08: Pågående forsikringssak. 
Saneringsfirma har vært på befaring og 
er på saken. 
 
2017-08-08: Skaden i næringslokalet 
er ferdig utbedret. For leilighetene 
venter vi fortsatt på saneringsfirma. 

Øystein Høst 2017 

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. 
Ventilbytte på alle enheter er ferdigstilt. 
 
Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som 
går inn til vvb. Rørlegger antydet at 
disse måtte byttes. Oppdraget blir lagt 
inn i Plussplan, sånn at vi på sikt får 
gjort sikringstiltak. 
 
2017-06-08: Vi kontakter rørlegger for å 
få mer informasjon angående denne 
svakheten, for å kunne gjøre en bedre 
vurdering av videre aksjonering. 
 
2017-08-08: Ikke noe nytt å melde. 

Tore 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår 2018 

   



 
Styremøte 06-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 08.08.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth og Magnus Watn 

 
 

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

 

04-15 Glatte trapper  Trappene i sameiet er glatte. Styret har 
funnet en løsning vi ønsker å prøve. Vi 
følger opp saken og får montert dette før 
snøfall. 
 
2017-06-08: Vi kontakter malerfirma for 
å få i gang prosessen med monteringen 
av dette. 
 
2017-08-08: Vi har gjenopptatt 
kontakten med aktuelt malerfirma, 
og planlegger å starte med dette i 
løpet av høsten. 
 

Tore 
Johan 
 

Høst 2017 

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. 
etasje er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret 
hull i panelet for å lede vekk vannet og 
utbedret en glippe på overliggende 
terrasser for å se om det hjelper. 
Permanente tiltak vil bli utført til våren. 
 
2017-06-08: Vi tar en befaring på alle 
leilighetene i alle blokkene for å sjekke 
om dette kan være et problem flere 
steder. Følges opp mot Tobb. 
 
2017-08-08: Befaringen er 
gjennomført. Vi tar en gjennomgang 
med lift på alle balkonger i 
tredjeetasjen sammen med rørlegger 
og taktekker, og ser på behovet for å 
utbedre fuging og festing av 
takrenner. 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 06-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 08.08.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth og Magnus Watn 

 
 

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

 

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.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp litt mer 
rundt tilbudet og prisen på dette før vi 
tar en avgjørelse. 
 
2017-08-08: Tidligere tilbud er 
utdatert, så innhenter et nytt tilbud 
før vi tar en avgjørelse. 

Magnus Høst 2017 

04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret 
er i dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. 
Dette tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp status på 
saken, og tar evt. en revurdering om 
dette fortsatt er aktuelt. 
 
2017-08-08: Avventer svar fra AHA. 

Magnar Høst 2017 

10-17 Oppfølging etter 
vann- og el-sjekk 

Vi mangler fortsatt godkjennelse på et 
par leiligheter, noe som medfører at vi 
ikke får aktuell rabatt. 
 
2017-06-08: Vi følger opp denne mot de 
aktuelle eierne. 
 
2017-08-08: Vi har enda ikke fått tak 
i aktuelle eiere. Jobber videre med å 
opprette kontakt for å få fremgang. 

Tore 
Johan 

Høst 2017 

   



 
Styremøte 06-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 08.08.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth og Magnus Watn 

 
 

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

 

11-17 Skade på sponvegg i 
parkeringskjeller 

Noen av Coop sine kunder har vært 
uheldig og skadet veggen mellom indre 
og ytre parkeringskjeller. 
 
2017-06-08: Vi følger opp mot Trondos 
 
2017-08-08: Vi kaller inn Coop 
Midt-Norges representant til neste 
styremøte for å diskutere saken. 

Magnar Høst 2017 

12-17 Spyling av plattinger 
i 1. etasje 

Det har blitt konkludert med at dårlig 
vask under verandaer er medvirkende 
årsak til avløpsproblemer. 
 
2017-06-08: Vi påminner aktuelle 
beboere om at dette er ansvaret til hver 
enkelt. 
 
2017-08-08: Denne blir utsatt til 
våren. 

Øystein Vår 2017 

14-17 Måkeproblemer Noen beboere har klaget over 
nærgående og irriterende måker som 
støyer. 
 
2017-06-08: Vi sjekker opp mulighetene 
til å skremme vekk måkene e.l. før de 
lager seg reir på taket. 
 
2017-08-08: Ingen fremgang her. 

Magnar Vår 2018 

15-17 Fellesutgifter AHA Fellesutgiftene til AHA eiendom har ikke 
blitt økt i takt med beboernes 
fellesutgifter de siste årene. Skal vi 
prøve å etterfakturere, eller kun justere 
opp til dagens nivå? 
 
2017-06-08: Vi etterfakturer ikke, men 
øker fellesutgiftene opp til riktig nivå. 
 
2017-08-08: Avventer til vi får 
klarhet rundt ansvarsfordelingen for 
vaktmestertjenester (sak 21-17). 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 06-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 08.08.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth og Magnus Watn 

 
 

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

 

16-17 Oversikt over 
beboere 

Styret mangler en samlet oversikt over 
eiere og leietakere av de ulike 
leilighetene. 
 
2017-06-08: Vi går gjennom 
informasjonen vi sitter på og setter 
sammen en oversikt. 
 
2017-08-08: Det er blitt laget en 
oversikt over eiere + leietakere, men 
det er en pågående prosess å få full 
oversikt. 

Magnus Høst 2017 

18-17 Godkjennelse av 
styrereferat 

Diskusjon hvordan styrereferatene skal 
godkjennes av styrets medlemmer. Skal 
de signeres før de legges ut? 
 
2017-06-08: Vi innhenter info og tar på 
sikt en vurdering av måten vi 
godkjenner styrereferater på. Foreløpig 
godkjenner vi kun skriftlig på e-post før 
publisering, og signerer på påfølgende 
møte. 
 
2017-08-08: Vi skriver ut referatet og 
signerer det rett etter møtet. 

Alle Avsluttes 

19-17 Infomateriale til 
beboerne 

Vi har fått tilbud om noen enkle 
info-brosjyrer som inneholder generell 
informasjon om hver enkel beboers 
ansvar og andre praktiske tips. Skal vi 
bestille? 
 
2017-06-08: Vi bestemmer oss for å 
bestille slike og dele ut til beboerne. 
 
2017-08-08: Dette ble delt ut før 
sommeren. 
 
 

Øystein Avsluttes 

   



 
Styremøte 06-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 08.08.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth og Magnus Watn 

 
 

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

 

20-17 Nye postkassestativ Vi har mottatt tilbud på utbytte av 
dagens postkassestativer. 
 
2017-06-08: Vi samler litt mer info 
rundt tilbudet før vi tar en avgjørelse. 
 
2017-08-08: Det viste seg at vi ikke 
hadde fått noe tilbud. Vi har purret 
for å få tilbud. 
 

Magnus Vinter 
2017 

21-17 Vaktmestertjenester 
byggetrinn to 

Det er oppdaget at det er uklarhet rundt 
ansvarsfordelingen mellom oss og AHA 
eiendom angående vaktmestertjenester. 
 
2017-08-08: Vi jobber med å 
innhente informasjon fra tidligere 
styrer, finne ut av tidligere praksis og 
granske eksisterende avtaler. 
Ansvarlig hos AHA har vært på ferie, 
men vi prøver å få til et møte snarest. 
 

Magnar Høst 2017 

22-17 Kontaktliste Øystein har opprettet en kontaktliste 
med personer styret samhandler med. 
Dette kan være kjekt både for oss og for 
fremtidige styrer. 
 
2017-08-08: Vi passer på å samle 
kontaktinfo for samarbeidspartnere 
der. 

Øystein Avsluttes 

 
 
 
Ilsvika, 8. august 2017 
Referent: Magnus Watn  

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

 
07-09 Reklamasjon til 

utbygger  
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Skadesak er sendt inn til 
forsikringsselskap og utbedringer pågår. 
Kjører denne saken sammen med 
vanninntrenging funnet i næringslokalet 
vegg i vegg med søppelrommet vårt. Det 
er rørbrudd som er skadeårsaken. Her 
må det vurderes sikringstiltak på alle 
avløpsrør for å forebygge lignende 
hendelser. 
 
2017-06-08: Pågående forsikringssak. 
Saneringsfirma har vært på befaring og 
er på saken. 
 
2017-08-08: Skaden i næringslokalet er 
ferdig utbedret. For leilighetene venter 
vi fortsatt på saneringsfirma. 
 
2017-09-12: Kun maling av tak 
gjenstår, ifølge saneringsfirma. 
 
 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

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. 
Ventilbytte på alle enheter er ferdigstilt. 
 
Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som 
går inn til vvb. Rørlegger antydet at 
disse måtte byttes. Oppdraget blir lagt 
inn i Plussplan, sånn at vi på sikt får 
gjort sikringstiltak. 
 
2017-06-08: Vi kontakter rørlegger for å 
få mer informasjon angående denne 
svakheten, for å kunne gjøre en bedre 
vurdering av videre aksjonering. 
 
2017-08-08: Ikke noe nytt å melde. 
 
2017-09-12: Ingen ny status her. 

Tore 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår 2018 

04-15 Glatte trapper  Trappene i sameiet er glatte. Styret har 
funnet en løsning vi ønsker å prøve. Vi 
følger opp saken og får montert dette før 
snøfall. 
 
2017-06-08: Vi kontakter malerfirma for 
å få i gang prosessen med monteringen 
av dette. 
 
2017-08-08: Vi har gjenopptatt 
kontakten med aktuelt malerfirma, og 
planlegger å starte med dette i løpet av 
høsten. 
 
2017-09-12: Malerfirma har vært her 
og utført jobben på den ene trappen, 
og skal komme tilbake og ta den 
andre snart. 

Øystein 
 

Høst 2017 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. 
etasje er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret 
hull i panelet for å lede vekk vannet og 
utbedret en glippe på overliggende 
terrasser for å se om det hjelper. 
Permanente tiltak vil bli utført til våren. 
 
2017-06-08: Vi tar en befaring på alle 
leilighetene i alle blokkene for å sjekke 
om dette kan være et problem flere 
steder. Følges opp mot Tobb. 
 
2017-08-08: Befaringen er gjennomført. 
Vi tar en gjennomgang med lift på alle 
balkonger i tredjeetasjen sammen med 
rørlegger og taktekker, og ser på 
behovet for å utbedre fuging og festing 
av takrenner. 
 
2017-09-12: Det viser seg at det er 
fuktskade i taket over balkongene i 
D-blokka. Vi får et kostnadsestimat 
fra snekker for å fikse det. 
 
 
 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

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.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp litt mer 
rundt tilbudet og prisen på dette før vi 
tar en avgjørelse. 
 
2017-08-08: Tidligere tilbud er utdatert, 
så innhenter et nytt tilbud før vi tar en 
avgjørelse. 
 
2017-09-12: Vi har bedt om tilbud, 
men enda ikke mottatt tilbud enda. 
Følges opp. 
 
 

Magnus Høst 2017 

04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret 
er i dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. 
Dette tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp status på 
saken, og tar evt. en revurdering om 
dette fortsatt er aktuelt. 
 
2017-08-08: Avventer svar fra AHA. 
 
2017-09-12: Avventer løsning på sak 
21-17. 
 
 

Magnar Høst 2017 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

10-17 Oppfølging etter 
vann- og el-sjekk 

Vi mangler fortsatt godkjennelse på et 
par leiligheter, noe som medfører at vi 
ikke får aktuell rabatt. 
 
2017-06-08: Vi følger opp denne mot de 
aktuelle eierne. 
 
2017-08-08: Vi har enda ikke fått tak i 
aktuelle eiere. Jobber videre med å 
opprette kontakt for å få fremgang. 
 
2017-09-12: El-sjekken er i mål. Det 
gjenstår én leilighet på vann-sjekken. 
Vi jobber videre for å få lukket dette 
avviket. 
 
 
 

Tore 
Johan 

Høst 2017 

11-17 Skade på sponvegg i 
parkeringskjeller 

Noen av Coop sine kunder har vært 
uheldig og skadet veggen mellom indre 
og ytre parkeringskjeller. 
 
2017-06-08: Vi følger opp mot Trondos 
 
2017-08-08: Vi kaller inn Coop 
Midt-Norges representant til neste 
styremøte for å diskutere saken. 
 
2017-09-12: Coop Midt-Norges 
representant kunne ikke komme 
likevel. Vi prøver igjen neste møte. 
 
 
 

Magnar Høst 2017 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

12-17 Spyling av plattinger 
i 1. etasje 

Det har blitt konkludert med at dårlig 
vask under verandaer er medvirkende 
årsak til avløpsproblemer. 
 
2017-06-08: Vi påminner aktuelle 
beboere om at dette er ansvaret til hver 
enkelt. 
 
2017-08-08: Denne blir utsatt til våren. 
 
2017-09-12: Vi oppfordrer beboere 
om å passe på vedlikehold av platting 
på neste infoskriv. 
 
 
 
 
 
 

Øystein Lukkes 

14-17 Måkeproblemer Noen beboere har klaget over 
nærgående og irriterende måker som 
støyer. 
 
2017-06-08: Vi sjekker opp mulighetene 
til å skremme vekk måkene e.l. før de 
lager seg reir på taket. 
 
2017-08-08: Ingen fremgang her. 
 
2017-09-12: Ingenting nytt å melde 
foreløpig. 
 
 
 
 
 
 
 

Magnar Vår 2018 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

15-17 Fellesutgifter AHA Fellesutgiftene til AHA eiendom har ikke 
blitt økt i takt med beboernes 
fellesutgifter de siste årene. Skal vi 
prøve å etterfakturere, eller kun justere 
opp til dagens nivå? 
 
2017-06-08: Vi etterfakturer ikke, men 
øker fellesutgiftene opp til riktig nivå. 
 
2017-08-08: Avventer til vi får klarhet 
rundt ansvarsfordelingen for 
vaktmestertjenester (sak 21-17). 
 
2017-09-12: Avventer løsning på sak 
21-17. 
 
 
 
 
 

Øystein Høst 2017 

20-17 Nye postkassestativ Vi har mottatt tilbud på utbytte av 
dagens postkassestativer. 
 
2017-06-08: Vi samler litt mer info 
rundt tilbudet før vi tar en avgjørelse. 
 
2017-08-08: Det viste seg at vi ikke 
hadde fått noe tilbud. Vi har purret for å 
få tilbud. 
 
2017-09-12: Vi har mottatt et tilbud, 
og skal sette oss inn i det før vi tar en 
endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
 
 

Magnus Vinter 
2017 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

21-17 Vaktmestertjenester 
byggetrinn to 

Det er oppdaget at det er uklarhet rundt 
ansvarsfordelingen mellom oss og AHA 
eiendom angående vaktmestertjenester. 
 
2017-08-08: Vi jobber med å innhente 
informasjon fra tidligere styrer, finne ut 
av tidligere praksis og granske 
eksisterende avtaler. Ansvarlig hos AHA 
har vært på ferie, men vi prøver å få til et 
møte snarest. 
 
2017-09-12: Vi prøver å få til et møte 
med AHA for å få diskutert saken. 
 
 
 

Magnar Høst 2017 

23-17 Elbil Vi har p.t. ingen mulighet for lading av 
el-bil i garasje-kjelleren til sameiet. 
El-biler blir bare mer og mer aktuelt, så 
vi forutser at dette blir ønskelig i 
fremtiden 
 
2017-09-12:  Vi får Vintervoll til å 
komme og ta en befaring på det 
elektriske anlegget i kjelleren, for å 
kartlegge mulighetene. 
 
 
 

Øystein Vår 2018 

24-17 Adkomst inn til 
fellesarealet 

Vaktmester har informert oss om at de 
ønsker å lette adkomsten inn til 
fellesområdet “i midten” i sameiet.  
 
2017-09-12: Vi har enda ikke mottatt 
noe tilbud, men vi følger opp mot 
vaktmester. 
 
 
 

Magnus Vår 2018 

   



 
Styremøte 07-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 12.09.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

25-17 Budsjett 2018 Vi må vedta budsjett for 2018. 
 
2017-09-12: Vi går inn for å øke 
fellesutgiftene i samsvar med 
konsumprisindeksen (2,5 %). Vi 
hører med økonom i Tobb om et par 
punkter, og vedtar budsjettet innen 
21. september. 

Alle Høst 2017 

 
 
 
Ilsvika, 12. september 2017 
Referent: Magnus Watn  

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

 
07-09 Reklamasjon til 

utbygger  
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Skadesak er sendt inn til 
forsikringsselskap og utbedringer pågår. 
Kjører denne saken sammen med 
vanninntrenging funnet i næringslokalet 
vegg i vegg med søppelrommet vårt. Det 
er rørbrudd som er skadeårsaken. Her 
må det vurderes sikringstiltak på alle 
avløpsrør for å forebygge lignende 
hendelser. 
 
2017-06-08: Pågående forsikringssak. 
Saneringsfirma har vært på befaring og 
er på saken. 
 
2017-08-08: Skaden i næringslokalet er 
ferdig utbedret. For leilighetene venter 
vi fortsatt på saneringsfirma. 
 
2017-09-12: Kun maling av tak gjenstår, 
ifølge saneringsfirma. 
 
2017-10-31: Avventer bekreftelse på 
at jobben er ferdig utført. 
 
 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

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. 
Ventilbytte på alle enheter er ferdigstilt. 
 
Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som 
går inn til vvb. Rørlegger antydet at 
disse måtte byttes. Oppdraget blir lagt 
inn i Plussplan, sånn at vi på sikt får 
gjort sikringstiltak. 
 
2017-06-08: Vi kontakter rørlegger for å 
få mer informasjon angående denne 
svakheten, for å kunne gjøre en bedre 
vurdering av videre aksjonering. 
 
2017-08-08: Ikke noe nytt å melde. 
 
2017-09-12: Ingen ny status her. 
 
2017-10-31: Vi hører om Aqua kan ta 
stikkprøver hos oss i styret, for å 
bedømme dette behovet. Dette slik at 
vi slipper å plage beboere uten grunn. 
 

Tore 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår 2018 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

04-15 Glatte trapper  Trappene i sameiet er glatte. Styret har 
funnet en løsning vi ønsker å prøve. Vi 
følger opp saken og får montert dette før 
snøfall. 
 
2017-06-08: Vi kontakter malerfirma for 
å få i gang prosessen med monteringen 
av dette. 
 
2017-08-08: Vi har gjenopptatt 
kontakten med aktuelt malerfirma, og 
planlegger å starte med dette i løpet av 
høsten. 
 
2017-09-12: Malerfirma har vært her og 
utført jobben på den ene trappen, og 
skal komme tilbake og ta den andre 
snart. 
 
2017-10-31: Jobben er ferdig utført. 
Vi venter spent på vinteren for å se 
om det har hatt ønsket effekt. 
 

Øystein 
 

Avsluttes 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. 
etasje er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret 
hull i panelet for å lede vekk vannet og 
utbedret en glippe på overliggende 
terrasser for å se om det hjelper. 
Permanente tiltak vil bli utført til våren. 
 
2017-06-08: Vi tar en befaring på alle 
leilighetene i alle blokkene for å sjekke 
om dette kan være et problem flere 
steder. Følges opp mot Tobb. 
 
2017-08-08: Befaringen er gjennomført. 
Vi tar en gjennomgang med lift på alle 
balkonger i tredjeetasjen sammen med 
rørlegger og taktekker, og ser på 
behovet for å utbedre fuging og festing 
av takrenner. 
 
2017-09-12: Det viser seg at det er 
fuktskade i taket over balkongene i 
D-blokka. Vi får et kostnadsestimat fra 
snekker for å fikse det. 
 
2017-10-31: Jobben i D-blokka er 
snart ferdig, og etter det blir må de ta 
én leilighet i A-blokka.  
 
 
 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

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.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp litt mer 
rundt tilbudet og prisen på dette før vi 
tar en avgjørelse. 
 
2017-08-08: Tidligere tilbud er utdatert, 
så innhenter et nytt tilbud før vi tar en 
avgjørelse. 
 
2017-09-12: Vi har bedt om tilbud, men 
enda ikke mottatt tilbud enda. Følges 
opp. 
 
2017-10-31: Vi venter på tilbud, og 
purrer hvis vi ikke mottar noe 
snarlig. 

Magnus Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret 
er i dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. 
Dette tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp status på 
saken, og tar evt. en revurdering om 
dette fortsatt er aktuelt. 
 
2017-08-08: Avventer svar fra AHA. 
 
2017-09-12: Avventer løsning på sak 
21-17. 
 
2017-10-31: Vi har vært i møte med 
AHA, og de foreslår å sette opp nytt 
søppelrom i fellesskap ved 
D-blokken. Vi synes i utgangspunktet 
dette er en god idé, og vi følger saken 
videre. 
 

Magnar Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

10-17 Oppfølging etter 
vann- og el-sjekk 

Vi mangler fortsatt godkjennelse på et 
par leiligheter, noe som medfører at vi 
ikke får aktuell rabatt. 
 
2017-06-08: Vi følger opp denne mot de 
aktuelle eierne. 
 
2017-08-08: Vi har enda ikke fått tak i 
aktuelle eiere. Jobber videre med å 
opprette kontakt for å få fremgang. 
 
2017-09-12: El-sjekken er i mål. Det 
gjenstår én leilighet på vann-sjekken. Vi 
jobber videre for å få lukket dette 
avviket. 
 
2017-10-31: Vi sliter fortsatt med 
kontakt med aktuelle eiere. 
Styreleder purrer på seksjonseier av 
leiligheten. 
 

Tore 
Johan 

Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

11-17 Skade på sponvegg i 
parkeringskjeller 

Noen av Coop sine kunder har vært 
uheldig og skadet veggen mellom indre 
og ytre parkeringskjeller. 
 
2017-06-08: Vi følger opp mot Trondos 
 
2017-08-08: Vi kaller inn Coop 
Midt-Norges representant til neste 
styremøte for å diskutere saken. 
 
2017-09-12: Coop Midt-Norges 
representant kunne ikke komme likevel. 
Vi prøver igjen neste møte. 
 
2017-10-31: Coop vil flytte 
parkeringen til Koteng-bygget høsten 
2018 og vil ikke da trenge 
parkeringsplassene hos oss lenger. 
De ønsker da å heller bruke sine 
kvadratmeter til å utvide butikken. 
Dette medfører at vi må flytte noen 
parkeringsplasser og boder, men at vi 
får parkeringskjelleren for oss selv. 
 
Coop sender detaljert beskrivelse og 
så ber vi om bistand fra Tobb til 
videre fremdrift i saken. 
 

Magnar Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

14-17 Måkeproblemer Noen beboere har klaget over 
nærgående og irriterende måker som 
støyer. 
 
2017-06-08: Vi sjekker opp mulighetene 
til å skremme vekk måkene e.l. før de 
lager seg reir på taket. 
 
2017-08-08: Ingen fremgang her. 
 
2017-09-12: Ingenting nytt å melde 
foreløpig. 
 
2017-10-31: Avventer varmere tider. 

Magnar Vår 2018 

15-17 Fellesutgifter AHA Fellesutgiftene til AHA eiendom har ikke 
blitt økt i takt med beboernes 
fellesutgifter de siste årene. Skal vi 
prøve å etterfakturere, eller kun justere 
opp til dagens nivå? 
 
2017-06-08: Vi etterfakturer ikke, men 
øker fellesutgiftene opp til riktig nivå. 
 
2017-08-08: Avventer til vi får klarhet 
rundt ansvarsfordelingen for 
vaktmestertjenester (sak 21-17). 
 
2017-09-12: Avventer løsning på sak 
21-17. 
 
2017-10-31: Avventer sak 21-17. 
 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

20-17 Nye postkassestativ Vi har mottatt tilbud på utbytte av 
dagens postkassestativer. 
 
2017-06-08: Vi samler litt mer info 
rundt tilbudet før vi tar en avgjørelse. 
 
2017-08-08: Det viste seg at vi ikke 
hadde fått noe tilbud. Vi har purret for å 
få tilbud. 
 
2017-09-12: Vi har mottatt et tilbud, og 
skal sette oss inn i det før vi tar en 
endelig avgjørelse. 
 
2017-10-31: Vi kan rett og slett ikke 
se oss råd til å gjøre dette nå. Vi ser 
ikke på dette som et stort problem. 
 
 

Magnus Avsluttes 

21-17 Vaktmestertjenester 
byggetrinn to 

Det er oppdaget at det er uklarhet rundt 
ansvarsfordelingen mellom oss og AHA 
eiendom angående vaktmestertjenester. 
 
2017-08-08: Vi jobber med å innhente 
informasjon fra tidligere styrer, finne ut 
av tidligere praksis og granske 
eksisterende avtaler. Ansvarlig hos AHA 
har vært på ferie, men vi prøver å få til et 
møte snarest. 
 
2017-09-12: Vi prøver å få til et møte 
med AHA for å få diskutert saken. 
 
2017-10-31: VI har vært i møte med 
AHA, og det er fortsatt uklarhet rundt 
ansvarsfordeling. Vi starter 
prosessen med Tobb for å få inn et 
tillegg til kontrakten slik at tvilen blir 
fjernet. 
 

Magnar Høst 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

23-17 Elbil Vi har p.t. ingen mulighet for lading av 
el-bil i garasje-kjelleren til sameiet. 
El-biler blir bare mer og mer aktuelt, så 
vi forutser at dette blir ønskelig i 
fremtiden 
 
2017-09-12:  Vi får Vintervoll til å 
komme og ta en befaring på det 
elektriske anlegget i kjelleren, for å 
kartlegge mulighetene. 
 
2017-10-31: Vintervoll har vært her 
og logget strømforbruk (mtp. 
kapasitet for lading), og vi avventer 
rapport. 
 

Øystein Vår 2018 

24-17 Adkomst inn til 
fellesarealet 

Vaktmester har informert oss om at de 
ønsker å lette adkomsten inn til 
fellesområdet “i midten” i sameiet.  
 
2017-09-12: Vi har enda ikke mottatt 
noe tilbud, men vi følger opp mot 
vaktmester. 
 
2017-10-31: Vi har mottatt ønske fra 
vaktmesteren å kutte ned 75 cm av 
støydempingen ved D-blokka. Vi ber 
om prisoverslag og flere detaljer før 
vi godkjenner. 

Magnus Vår 2018 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

25-17 Budsjett 2018 Vi må vedta budsjett for 2018. 
 
2017-09-12: Vi går inn for å øke 
fellesutgiftene i samsvar med 
konsumprisindeksen (2,5 %). Vi hører 
med økonom i Tobb om et par punkter, 
og vedtar budsjettet innen 21. 
september. 
 
2017-10-31: Budsjettet er vedtatt, og 
beboere har fått infoskriv fra Tobb. 

Alle Avsluttes 

26-17 Knust vindu i 
B-blokka 

Et vindu i en av leilighetene i B-blokka 
har blitt knust. Det blir en 
forsikringssak, men spørsmålet er hvem 
som skal ta egenandelen. 
 
Det er snakk om styreleders leilighet, så 
han har meldt seg inhabil. 
 
2017-10-31: Vi er usikker på hvordan 
dette best løses. Vi tar kontakt med 
Tobb for bistand, og satser på å ha et 
svar klart ila. uken. 

Magnus Høst 2017 

27-17 Ny eierseksjonslov Det kommer en ny eierseksjonslov over 
nyttår, og vi må sikre at vedtektene våre 
ikke er i konflikt med de. 
 
2017-10-31: Vi går gjennom 
vedtektene selv, og ser etter 
åpenbare konflikter, for så å be om 
bistand fra Tobb til en grundigere 
sjekk. 
 

Øystein 2017 

   



 
Styremøte 08-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 31.10.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum, Morten Forbord, Marte Bromstad og Magnus Watn 

 
 

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

 

28-17 Undertrykk i 
garasjen 

Det blir undertrykk i garasjen når 
butikken stenger, siden deres 
ventilasjonsanlegg er tatt med i 
beregningen på totalen. 
 
2017-10-31: Vi er i kontakt med 
Hamstad for forslag til utbedring. 

Øystein Våren 
2018 

29-17 Felles balkongdekke 
og rengjøring 

Det har kommet for en dag at i noen 
blokker er balkongdekket felles på tvers 
av leiligheter. Dette vanskeliggjøre 
vedlikehold for den enkelte seksjonseier. 
 
2017-10-31: Vi må få delt opp dette, 
slik at være seksjonseier kan gjøre 
vedlikehold selv. Vi satser på å få leid 
inn noen til å gjøre dette til våren. 
 

Avventer Våren 
2017 

30-17 Opsjon malerarbeid I forbindelse med malingen utvendig for 
noen år siden fikk vi en opsjon på maling 
innvendig i gangene. 
 
2017-10-31: Vi kan ikke se oss råd til 
dette nå, og har ikke opplevd gangene 
som et problem. Vi takker nei. 
 

Øystein Avsluttes 

 
 
 
Ilsvika, 31. oktober 2017 
Referent: Magnus Watn  

   



 
Styremøte 09-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 28.11.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

 
07-09 Reklamasjon til 

utbygger  
Lekkasjer i B-blokka (301, 302, 303).  
Skadesak er sendt inn til 
forsikringsselskap og utbedringer pågår. 
Kjører denne saken sammen med 
vanninntrenging funnet i næringslokalet 
vegg i vegg med søppelrommet vårt. Det 
er rørbrudd som er skadeårsaken. Her 
må det vurderes sikringstiltak på alle 
avløpsrør for å forebygge lignende 
hendelser. 
 
2017-06-08: Pågående forsikringssak. 
Saneringsfirma har vært på befaring og 
er på saken. 
 
2017-08-08: Skaden i næringslokalet er 
ferdig utbedret. For leilighetene venter 
vi fortsatt på saneringsfirma. 
 
2017-09-12: Kun maling av tak gjenstår, 
ifølge saneringsfirma. 
 
2017-10-31: Avventer bekreftelse på at 
jobben er ferdig utført. 
 
2017-11-28: Arbeidet er nå ferdig 
utført, og forsikringssaken lukkes. 
 

Øystein Avsluttes 

   



 
Styremøte 09-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 28.11.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

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. 
Ventilbytte på alle enheter er ferdigstilt. 
 
Under ventilbytte ble det funnet noe 
bekymringsverdig med slangene som 
går inn til vvb. Rørlegger antydet at 
disse måtte byttes. Oppdraget blir lagt 
inn i Plussplan, sånn at vi på sikt får 
gjort sikringstiltak. 
 
2017-06-08: Vi kontakter rørlegger for å 
få mer informasjon angående denne 
svakheten, for å kunne gjøre en bedre 
vurdering av videre aksjonering. 
 
2017-08-08: Ikke noe nytt å melde. 
 
2017-09-12: Ingen ny status her. 
 
2017-10-31: Vi hører om Aqua kan ta 
stikkprøver hos oss i styret, for å 
bedømme dette behovet. Dette slik at vi 
slipper å plage beboere uten grunn. 

Tore 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår 2018 

   



 
Styremøte 09-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 28.11.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 

 
 

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

 

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

Himlingen over inngangspartiene i 2. 
etasje er byttet, men har løsnet pga 
vanninntrenging. Taktekker har boret 
hull i panelet for å lede vekk vannet og 
utbedret en glippe på overliggende 
terrasser for å se om det hjelper. 
Permanente tiltak vil bli utført til våren. 
 
2017-06-08: Vi tar en befaring på alle 
leilighetene i alle blokkene for å sjekke 
om dette kan være et problem flere 
steder. Følges opp mot Tobb. 
 
2017-08-08: Befaringen er gjennomført. 
Vi tar en gjennomgang med lift på alle 
balkonger i tredjeetasjen sammen med 
rørlegger og taktekker, og ser på 
behovet for å utbedre fuging og festing 
av takrenner. 
 
2017-09-12: Det viser seg at det er 
fuktskade i taket over balkongene i 
D-blokka. Vi får et kostnadsestimat fra 
snekker for å fikse det. 
 
2017-10-31: Jobben i D-blokka er snart 
ferdig, og etter det blir må de ta én 
leilighet i A-blokka.  
 
2017-11-28: Gjenstår én balkong på 
leilighet A207. Vi satser på å ha det 
fullført før årsskiftet. 
 

Øystein Høst 2017 

   



 
Styremøte 09-17 Sameiet Ilsvika Garden  

 

 

Dato: 28.11.17 

Sted: Mellomila, 7018 Trondheim 

Til stede: Øystein Lindland, Magnar Brandseth, Tore Johan Sørum og Magnus Watn 
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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.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp litt mer 
rundt tilbudet og prisen på dette før vi 
tar en avgjørelse. 
 
2017-08-08: Tidligere tilbud er utdatert, 
så innhenter et nytt tilbud før vi tar en 
avgjørelse. 
 
2017-09-12: Vi har bedt om tilbud, men 
enda ikke mottatt tilbud enda. Følges 
opp. 
 
2017-10-31: Vi venter på tilbud, og 
purrer hvis vi ikke mottar noe snarlig. 
 
2017-11-28: Vi venter fortsatt på 
tilbud. 

Magnus Vår 2017 
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04-17 Søppelproblemer I lengre tid har containerne som tilhører 
AHA eiendom blitt overfylt med søppel. 
Dette skyldes blant annet at beboere i 
sameiet bruker deres containere. Styret 
er i dialog med AHA og Renholdsverket 
angående å samle våre avfallspunkt. 
Dette tror vi kan være en bra løsning på 
søppelproblemet.  
 
2017-06-08: Vi sjekker opp status på 
saken, og tar evt. en revurdering om 
dette fortsatt er aktuelt. 
 
2017-08-08: Avventer svar fra AHA. 
 
2017-09-12: Avventer løsning på sak 
21-17. 
 
2017-10-31: Vi har vært i møte med 
AHA, og de foreslår å sette opp nytt 
søppelrom i fellesskap ved D-blokken. Vi 
synes i utgangspunktet dette er en god 
idé, og vi følger saken videre. 
 
2017-11-28: Vi følger opp videre mot 
Tobb og AHA. 
 

Magnar Høst 2017 
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10-17 Oppfølging etter 
vann- og el-sjekk 

Vi mangler fortsatt godkjennelse på et 
par leiligheter, noe som medfører at vi 
ikke får aktuell rabatt. 
 
2017-06-08: Vi følger opp denne mot de 
aktuelle eierne. 
 
2017-08-08: Vi har enda ikke fått tak i 
aktuelle eiere. Jobber videre med å 
opprette kontakt for å få fremgang. 
 
2017-09-12: El-sjekken er i mål. Det 
gjenstår én leilighet på vann-sjekken. Vi 
jobber videre for å få lukket dette 
avviket. 
 
2017-10-31: Vi sliter fortsatt med 
kontakt med aktuelle eiere. Styreleder 
purrer på seksjonseier av leiligheten. 
 
2017-11-28: Vi har nå fått utbedret 
alle punktene. 
 

Tore 
Johan 

Avsluttes 
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11-17 Skade på sponvegg i 
parkeringskjeller 

Noen av Coop sine kunder har vært 
uheldig og skadet veggen mellom indre 
og ytre parkeringskjeller. 
 
2017-06-08: Vi følger opp mot Trondos 
 
2017-08-08: Vi kaller inn Coop 
Midt-Norges representant til neste 
styremøte for å diskutere saken. 
 
2017-09-12: Coop Midt-Norges 
representant kunne ikke komme likevel. 
Vi prøver igjen neste møte. 
 
2017-10-31: Coop vil flytte parkeringen 
til Koteng-bygget høsten 2018 og vil ikke 
da trenge parkeringsplassene hos oss 
lenger. De ønsker da å heller bruke sine 
kvadratmeter til å utvide butikken. Dette 
medfører at vi må flytte noen 
parkeringsplasser og boder, men at vi 
får parkeringskjelleren for oss selv. 
 
Coop sender detaljert beskrivelse og så 
ber vi om bistand fra Tobb til videre 
fremdrift i saken. 
 
 
2017-11-28: Følges opp videre i sak 
33-17. 
 

Magnar Avsluttes 
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14-17 Måkeproblemer Noen beboere har klaget over 
nærgående og irriterende måker som 
støyer. 
 
2017-06-08: Vi sjekker opp mulighetene 
til å skremme vekk måkene e.l. før de 
lager seg reir på taket. 
 
2017-08-08: Ingen fremgang her. 
 
2017-09-12: Ingenting nytt å melde 
foreløpig. 
 
2017-10-31: Avventer varmere tider. 

Magnar Vår 2018 

15-17 Fellesutgifter AHA Fellesutgiftene til AHA eiendom har ikke 
blitt økt i takt med beboernes 
fellesutgifter de siste årene. Skal vi 
prøve å etterfakturere, eller kun justere 
opp til dagens nivå? 
 
2017-06-08: Vi etterfakturer ikke, men 
øker fellesutgiftene opp til riktig nivå. 
 
2017-08-08: Avventer til vi får klarhet 
rundt ansvarsfordelingen for 
vaktmestertjenester (sak 21-17). 
 
2017-09-12: Avventer løsning på sak 
21-17. 
 
2017-10-31: Avventer sak 21-17. 
 
2017-11-28: Vi følger opp videre mot 
Tobb og AHA. 
 

Øystein Høst 2017 
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21-17 Vaktmestertjenester 
byggetrinn to 

Det er oppdaget at det er uklarhet rundt 
ansvarsfordelingen mellom oss og AHA 
eiendom angående vaktmestertjenester. 
 
2017-08-08: Vi jobber med å innhente 
informasjon fra tidligere styrer, finne ut 
av tidligere praksis og granske 
eksisterende avtaler. Ansvarlig hos AHA 
har vært på ferie, men vi prøver å få til et 
møte snarest. 
 
2017-09-12: Vi prøver å få til et møte 
med AHA for å få diskutert saken. 
 
2017-10-31: VI har vært i møte med 
AHA, og det er fortsatt uklarhet rundt 
ansvarsfordeling. Vi starter prosessen 
med Tobb for å få inn et tillegg til 
kontrakten slik at tvilen blir fjernet. 
 
2017-11-28: Vi følger opp videre mot 
Tobb og AHA. 
 
 
 

Magnar Høst 2017 
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23-17 Elbil Vi har p.t. ingen mulighet for lading av 
el-bil i garasje-kjelleren til sameiet. 
El-biler blir bare mer og mer aktuelt, så 
vi forutser at dette blir ønskelig i 
fremtiden 
 
2017-09-12:  Vi får Vintervoll til å 
komme og ta en befaring på det 
elektriske anlegget i kjelleren, for å 
kartlegge mulighetene. 
 
2017-10-31: Vintervoll har vært her og 
logget strømforbruk (mtp. kapasitet for 
lading), og vi avventer rapport. 
 
2017-11-28: Rapporten viser at vi har 
kapasitet til overs for lading av 
elbiler. Vi satser på å ha alternativer 
klare til årsmøtet, men inntil videre 
er det fortsatt ikke lov å lade elbil i 
parkeringskjelleren. 
 
 
 
 
 
 

Øystein Vår 2018 
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24-17 Adkomst inn til 
fellesarealet 

Vaktmester har informert oss om at de 
ønsker å lette adkomsten inn til 
fellesområdet “i midten” i sameiet.  
 
2017-09-12: Vi har enda ikke mottatt 
noe tilbud, men vi følger opp mot 
vaktmester. 
 
2017-10-31: Vi har mottatt ønske fra 
vaktmesteren å kutte ned 75 cm av 
støydempingen ved D-blokka. Vi ber om 
prisoverslag og flere detaljer før vi 
godkjenner. 
 
2017-11-28: Det er usikkerhet rundt 
hvem som eier støyskjermen, og hvor 
mye en slik endring vil påvirke 
støybildet. Vi satser derfor på å kun 
midlertidig fjerne deler av veggen for 
vinteren, slik at vaktmesteren 
kommer inn med brøyteutstyr. Så får 
vi komme opp med noe permanent til 
våren. 
 
 
 
 
 

Magnus Vår 2018 
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26-17 Knust vindu i 
B-blokka 

Et vindu i en av leilighetene i B-blokka 
har blitt knust. Det blir en 
forsikringssak, men spørsmålet er hvem 
som skal ta egenandelen. 
 
Det er snakk om styreleders leilighet, så 
han har meldt seg inhabil. 
 
2017-10-31: Vi er usikker på hvordan 
dette best løses. Vi tar kontakt med Tobb 
for bistand, og satser på å ha et svar 
klart ila. uken. 
 
2017-11-28: Vi har vært i kontakt 
med både teknisk og juridisk 
avdeling hos Tobb, og de har 
konkludert med at vinduet knuste 
pga. setninger i bygget. Dette går på 
sameiets forsikring, og derfor er det 
naturlig at det er sameiet som tar 
egenandelen. Vinduet er nå byttet, og 
saken lukkes. 
 

Magnus Avsluttes 

27-17 Ny eierseksjonslov Det kommer en ny eierseksjonslov over 
nyttår, og vi må sikre at vedtektene våre 
ikke er i konflikt med de. 
 
2017-10-31: Vi går gjennom vedtektene 
selv, og ser etter åpenbare konflikter, for 
så å be om bistand fra Tobb til en 
grundigere sjekk. 
 
2017-11-28: Vi har bestilt en 
gjennomgang av vedtektene sammen 
med Tobb, for å sikre at de er i 
henhold til den nye loven. 
 

Øystein 2017 
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28-17 Undertrykk i 
garasjen 

Det blir undertrykk i garasjen når 
butikken stenger, siden deres 
ventilasjonsanlegg er tatt med i 
beregningen på totalen. 
 
2017-10-31: Vi er i kontakt med 
Hamstad for forslag til utbedring. 
 
2017-11-28: Intet nytt å melde. 
 

Øystein Våren 
2018 

29-17 Felles balkongdekke 
og rengjøring 

Det har kommet for en dag at i noen 
blokker er balkongdekket felles på tvers 
av leiligheter. Dette vanskeliggjøre 
vedlikehold for den enkelte seksjonseier. 
 
2017-10-31: Vi må få delt opp dette, slik 
at være seksjonseier kan gjøre 
vedlikehold selv. Vi satser på å få leid inn 
noen til å gjøre dette til våren. 
 
2017-11-28: Vi har vært på befaring 
hos en beboer for å sjekke ut 
forholdene. Vi satser på å kartlegge 
hvor dette er et problem, og fortsetter 
ellers som planlagt. 
 

Avventer Våren 
2017 

31-17 Installasjon av 
varmepumpe 

En beboer har kommet med et ønske om 
å montere varmepumpe. 
 
2017-11-28: Vi må dessverre si nei til 
denne forespørselen. 
Bygningsmassen er av en slik art at 
installasjon av varmepumpe vil være 
en stor inngripen i både fasaden og 
støybildet.  
 

Avsluttes Høst 2017 
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32-17 Parkeringskjeller/utvi
delse av Prix 

Coop vil flytte parkeringen til 
Koteng-bygget høsten 2018 og vil ikke 
da trenge parkeringsplassene hos oss 
lenger. De ønsker da å heller bruke sine 
kvadratmeter til å utvide butikken. Dette 
medfører at vi må flytte noen 
parkeringsplasser og boder, men at vi 
får parkeringskjelleren for oss selv. 
 
2017-11-28: Vi har avtalt et 
oppstartsmøte med Coop og Tobb. 
Styret skal passe på at sameiets 
interesse blir prioritert. 
 

Øystein Høst 2018 

33-17 Internkontroll Vi vurderer å anskaffe Tobb sitt system 
for internkontroll, “Bevar HMS”. 
 
2017-11-28: Vi har avtalt et møte med 
Tobb for å få informasjon om “Bevar 
HMS”. 
 

Alle Sommer 
2018 

 
 
 
Ilsvika, 28. november 2017 
Referent: Magnus Watn  

   


