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Desember 2022 

Styret. 

Styret gjennomførte styremøte 29. november 2022. 

Brannvarslingsanlegget. 

Det nye brannvarslingsanlegget vårt er nå installert i alle oppgangene og er, etter en del justeringer, 
operativt. 

Mating av fugler. 

Styret har observert at det fortsatt legges ut mat til fugler på vårt område. Selv om julen står for 
døren minner styret 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, noe som er observert i det siste. 

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

Julepynt i fellesområder. 

Dersom man setter opp julepynt i oppgangene med lys, så må det være led-lys med batteri. Levende 
lys (stearinlys) skal ikke benyttes på grunn av brannfaren. 

Pappcontainerne. 

Noen har fra tid til annen opplevd at pappcontainerne virker fulle uten at de er det. Det kan være en 
ide å sjekke om papp har satt seg fast i toppen av containeren. Dette kan skje dersom kartong ikke 
deles opp og brettes godt sammen. 

HUSK AT JULEPAPIR IKKE SKAL I PAPPCONTAINERNE, MEN I SØPPLA. 

Juletrær. 

Brukte juletrær kan kastes ved siden av benken på parkeringsplassen ved Eplehagen. 

Styret ønsker alle sameiere en riktig God Jul. 

Denne informasjonen finner du og på: hamangterrasse.no 

For styret: BSH 02.12.2022 


