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Styret. 

Styret gjennomførte styremøte 25. januar 2022. 

Brannvarslingsanlegget. 

Brannvarslingsanlegget vårt er gjennomgått av Siemens og det er nødvendig å bytte ut hele anlegget, 
da deler ikke lenger kan skaffes. Både Siemens og Autronica har gitt tilbud på fullt anlegg. Etter 
gjennomgang av tilbudene har styret valgt Autronica. Nytt anlegg vil bli installert i alle oppgangene 
med forventet oppstart ila. februar. Detaljert fremdriftsplan vil bli varslet ved oppslag i den enkelte 
oppgang. For den enkelte sameier vil utskiftingen innebære at røykvarslerne som er fastmontert inne 
i leilighetene også vil bli skiftet ut. Derfor må installatøren få tilgang til leilighetene. I forbindelse med 
skiftet av røykvarsleren vil den enkelte sameier få tilbud om å bestille en «forsinkelsesbryter» som 
utsetter et varsel fra røykvarsleren, for eksempel hvis man lager mat som kan innebære os som 
varsleren vil reagere på. 

Mating av fugler. 

Styret har observert at det fortsatt legges ut mat til fugler på vårt område. Styret minner om at det er 
forbudt å mate fugler på sameiets område. Dette gjelder også egen terrasse fordi maten tiltrekker 
seg andre skadedyr som ekorn og mus som også kan plage naboene. 

Trafikk på våre gangveier. 

Styret minner om at det kun er nødvendig trafikk som er tillatt, så som ambulanse, brannbil, flyttebil, 
taxi for å hente/bringe personer med nedsatt bevegelsesevne, håndverkere som bringer inn verktøy 
som er for tunge å bære, transport av tunge varer såsom hvitevarer, etc. Derimot skal 
hjemmehjelpen, hjemmesykepleien, pizzabudet etc. ikke kjøre inn, og taxi og matkasselevering for de 
gangføre blant oss skal bestilles for henting ved porten. Det samme gjelder for levering av småpakker 
fra Posten, Post Nord eller tilsvarende leveranser. Håndverkere skal ikke kjøre inn for så å parkere 
bilen opp på plenen mens de arbeider inne. 

Det er den enkelte sameiers ansvar at disse retningslinjene blir overholdt. 

Bom på gangveien. 

Styret vil, som en prøveordning, ikke sette opp bommen på gangveien ved Bjørnegårdsvingen til 
sommeren i og med at det ikke lenger er trafikk på denne veien. 

Anonyme henvendelser. 

Styret får fra tid til annen anonyme henvendelser. Styret minner om at enhver henvendelse til styret 
må undertegnes med fullt navn og oppgangsnummer. Styret vil hverken behandle eller besvare 
anonyme henvendelser. 

Denne informasjonen finner du og på: hamangterrasse.no 

For styret: BSH 26.01.2022 


