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Styret. 

Styret gjennomførte styremøte 24. mai 2022.  

Etter gjennomføring av og valg på Årsmøtet består styret av: 

Ingrid Lång, styreleder, HT 35, mob.: 950 27 966, mail: il@blco.no 

Gustaf Hansson, HT 77, mob.: 928 18 366, mail: hansson.eg@gmail.com 

Steinar Thon, HT 91, mob.: 900 13 324, mail: steinar.thon@outlook.com 

Bjørn Sverre Holmesland, HT 79, mob.: 480 16 590, mail: bs@holmesland.no 

Kjetil Kåsamoen, HT 87, mob.: 928 55 754, mail: kjetil.kasamoen@gmail.com. 

Kristian Lund, HT 81 (ny), mob.: 928 16 818, mail: kris.lund58@gmail.com 

Årsmøte. 

Årsmøtet ble holdt på Sandvika Videregående Skole 10. mai 2022. Av 208 stemmeberettigede deltok 
57. Protokollen fra årsmøtet er tilgjengelig på Min Side hos ABBL (abbl.no). Det er en link til Min Side 
på vår hjemmeside: hamangterrasse.no. Dersom noen som ikke har tilgang digitalt ønsker en kopi, 
kan de henvende seg til Christer Olsen Strandskog, ABBL, mob.: 909 41 580. 

Adkomst Hamang Terrasse. 

Før årsmøtet ble satt orienterte prosjektleder for kabeltraseen Ivar Bredesen, fra Elvia og 
prosjektleder for Transformatorstasjonen, Thomas Weisser Fennefoss, fra Statnett, om de videre 
planer for fremtidige arbeider mellom 2022 og 2025. 

Elvia: 

Elvia har ansvar for kabler og ny endemast ned mot Bjørnegårdsvingen ved HT 35.  

Elvia vil legge kabler nord for trafostasjonen mot Kalkmølla og vider inn til Franzefoss, som vil 
medføre ny graving i Franzefossveien og lysregulering i et tidsrom mai til juli 2023. 

Elvia vil videre legge kabler sør for trafostasjonen og til den nye endemasten som vil bli satt opp 
nederst i den midlertidige gangveien som derfor vil bli fjernet. Dette vil pågå i tidsrommet april til 
mai 2023. 

Statnett: 

Den nye HT-bakken er nå nær fullført. Det gjenstår å utvide veien i den øvre delen, som gjøres ifm. 
anlegg av den såkalte trafo-veien, som er en spesialadkomstvei for transport av store 
transformatorapparater, som vil gå inn fra Ringeriksveien. Denne adkomsten vil bli permanent fordi 
den evt. må brukes ved senere utskiftninger av store apparater. Veien vil bli stengt med bom. HT-
bakken skal få to lag til med asfalt, hvorav ett lag ble lagt 18. mai. aAbeidene forventes avsluttet i 
oktober 2022. 

 



 

 

 

Franzefossveien blir satt i stand igjen så snart bygningsarbeidene mot veien er avsluttet. Veien får 
tilbake sin fulle bredde og lysreguleringen forsvinner. Prosjektet ligger godt an til at dette kan skje 
iht. plan, oktober 2022. 

Bærum kommune har pålagt Statnett å forskjønne skjæringen på østsiden av bakken. De har landet 
på å anlegge klatrehortensia. 

De bygningsmessige arbeidene på trafostasjonen er planlagt avsluttet tidlig 2023. Deretter følger 
installasjon av transformator etc., idriftsettelse/omkobling og riving av eksisterende trafoanlegg, noe 
som vil pågå frem til høsten 2025. 

Det vil bli nødvendig å anlegge et midlertidig muffehus i skråningen ovenfor ballbanen ved 
Hamangskogen. Dette vil starte våren 2022. 

Presentasjonene de holdt er lagt ut på våre hjemmesider. 

Brannvarslingsanlegget. 

Brannvarslingsanlegget skiftes nå ut av Autronica. Utskiftningen har startet i HT 31/33 og vil 
fortløpende bli foretatt i de neste oppgangene i stigende rekkefølge. Detaljert fremdriftsplan vil bli 
varslet ved oppslag i den enkelte oppgang. Styret gjør oppmerksom på at detektorene i hver leilighet 
også skal skiftes slik at Autronica må ha tilgang til leilighetene i oppgangen der arbeid utføres. 
Arbeidet er planlagt fullført i løpet av juni. 

Maling av brune flater. 

Maling av brune flater for byggetrinn I (HT 71 – HT 93) er fullført. For dem som ønsker å foreta 
maling av egne terrasser selv, holder Sameiet malingen. Maling utleveres av vaktmesteren. For å få 
maling, må man legge en beskjed til vaktmesteren i hans postkasse som dere finner på sykkelboden 
ved HT 77. Overskudd av maling utlevert fra vaktmesteren bes returnert vaktmester. 

Gjenglemt paraply. 

En paraply ble glemt igjen på årsmøtet. Kan fås igjen ved henvendelse til Ingrid Lång, HT 35. 

Vårdugnad. 

Vårens dugnad ble gjennomført torsdag 5. mai. Styret er meget tilfreds med oppmøtet og takker hver 
især for god innsats. 

 

 

Denne informasjonen finner du også på: hamangterrasse.no. 

For styret: BSH 25052022 


