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Styret. 

Styret gjennomførte styremøte 1. mars 2022. 

Brannvarslingsanlegget. 

Brannvarslingsanlegget skal skiftes ut av Autronica. Utskiftningen har hatt forventet oppstart i løpet 
av februar. Detaljert fremdriftsplan vil bli varslet ved oppslag i den enkelte oppgang. Imidlertid viser 
det seg at Autronica ikke kan levere anlegget som avtalt i februar. Dette skyldes mangel på kretskort 
og komponenter til produksjon av brannsentraler fra underleverandører i Europa, forårsaket av 
covid-19 situasjonen. Autronica kan derfor ikke begynne arbeidet i februar, men forventer at de skal 
kunne starte arbeidet rundt 1. mai. 

Oppussing av leilighet. 

Styret gjør oppmerksom på at det er sameiers ansvar at oppussing av leilighet foregår i henhold til 
våre vedtatte retningslinjer. Oppussingsarbeider skal bare foregå i vanlig arbeidstid mellom kl. 0800 
og kl. 1700. Støyende arbeider skal overhodet IKKE foregå på lørdager, søndager og helligdager! 

Videre er det sameiers ansvar at alle fellesarealer som gang, trapper og heis til enhver tid er rengjort 
og ikke fremstår som en byggeplass. Sameier er videre ansvarlig for at avfallssekker fjernes med en 
gang de er fulle, slik at de ikke blir stående over lengre tid til sjenanse for andre.  

El-billadere. 

Styret har observert at enkelte som har installert lader ikke har satt navnelapp på. Styret ber om at 
sameiere som ikke har merket laderen sin med navn, gjør dette snarest mulig. 

Stoppekraner i leilighetene. 

Styret har fått melding om lekkasje fra stoppekranene i leiligheter i HT 81 og HT 89. Styret ber derfor 
samtlige sameiere om å sjekke stoppekranene i egen leilighet og å melde til styret om mulig lekkasje. 

Bereder-rommene. 

Styret gjør oppmerksom på at ingen sameier selv må regulere temperaturen i varmtvannsberederne 
eller skru på kraner i bereder-rommene. Dersom noen gjør dette og skade oppstår, kan vi få store 
problemer med garantien overfor leverandøren. 

Mating av fugler. 

Styret har igjen observert at det fortsatt legges ut mat til fugler på vårt område. Styret ber om at 
dette opphører! 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. 

Denne informasjonen finner du og på: hamangterrasse.no 
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