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Styret. 

Styret gjennomførte styremøte 30. mars 2022. 

Årsmøte. 

Årsmøte vil bli holdt tirsdag 10. mai 2022 kl. 1800 i Auditoriet på Sandvika Videregående Skole. 
Varsel om Årsmøte er sendt samtlige sameiere, enten pr. post eller e-post. Innkalling til Årsmøtet vil 
komme senere. 

Midlertidig gangvei i regi av Statnett. 

Statnett har nå meddelt oss at de skal fjerne den midlertidige gangveien som går fra 
parkeringsplassen ved HT 35 og ned til Bjørnegårdsvingen. Dette skal gjøres så snart alle Statnetts 
arbeider i Hamang Terrasse er utført og ferdigstilt. Arbeidet med å fjerne gangveien er planlagt utført 
før sommeren 2022, mest sannsynlig i juni. Styret har overfor Statnett fremsatt ønsket om at denne 
gangveien blir liggende på permanent basis, men den kommer dessverre i konflikt med bygging av en 
ny endemast. 

Maling av brune flater. 

Maling av brune flater fortsetter i år og gjennomføres for byggetrinn I (HT 71 – HT 93). Arbeidet 
starter opp mandag 4. april. Sameierne vil bli varslet ved oppslag. Dersom noen sameiere ønsker for 
egen regning å få utført maling av treverk inne på egne terrasser av malerne, kan de henvende seg til 
Kjetil Kåsamoen, HT 87, mob.: 928 55 754, som vil ta imot bestilling. 

Vårdugnad. 

Vårens dugnad vil bli gjennomført torsdag 5. mai kl. 1700 hvis været tillater, med torsdag 12. mai i 
reserve. 

Styret har bl. a. identifisert følgende oppgaver: 

- Rake løv. 

- Fylle på bark og jord der det trengs. 

- Rette opp lysmaster. 

 

 

 



Container. 

Containere til opprydding kommer fredag 6. mai og blir stående til mandag 9. mai. Det er forbudt å 
kast elektrisk utstyr, elektronikk og annen type spesialavfall i containerne. Til tross for denne 
beskjeden og også merking på containerne var det noen som i fjor kastet el-artikler der. Slike 
gjenstander må plukkes ut og kastes separat og dette medfører ekstra kostnader for sameiet. Det 
ønsker vi ikke. Dersom reglene ikke overholdes, vil styret vurdere å droppe fellescontainere til neste 
år. 

Husk at containerne er ment for almen bruk. Har du større mengder avfall, så må dette fraktes for 
egen regning til ISI. 

Gjesteparkeringene. 

Parkeringsplassene er til bruk for gjesters parkering og ikke til fast parkering av sameieres biler. Ei 
heller som parkeringsplass over natten eller i helger av yrkesbiler. Det er observert misbruk av 
parkeringsplassene. Dersom ikke slik yrkesbilparkering opphører, vil styret varsle angjeldende 
arbeidsgivere om saken.  Imidlertid kan ikke styret agere som parkeringsvakter. Dersom det er 
sameiere som observerer konkrete tilfeller av uhjemlet parkering ønsker styret å få beskjed. 

For å unngå at fremmede (pendlere) bruker plassen, vil styret vurdere muligheten av å installere en 
elektronisk styrt bom (som for garasjene) ved gjesteparkeringene. 

 Kattehold. 

Styret har atter igjen fått flere klager på kattehold. Styret minner om at katter skal holdes inne i 
leiligheten. Katteeiere har et selvstendig ansvar for at de til enhver tid har kontroll på kattene. Skal 
kattene ut i friluft må de holdes i bånd, på samme måte som det er båndtvang for hunder på vårt 
fellesområde. 

 

 

Denne informasjonen finner du og på: hamangterrasse.no 

For styret: BSH 31.03.2022 


