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Styret. 

Styret gjennomførte styremøte 24. januar 2023. 

Snømåking/strøing. 

Styret har fått en del henvendelser vedrørende snømåking og strøing. 

Som vi alle har erfart, har det vært utfordrende forhold de siste ukene pga. det skiftende været. På 
veien Hamang Terrasse inn til HT 71 og HT 31 er det Bærum Kommune som har ansvaret for 
snømåking/strøing. Klager på dette kan rettes til kommunen (baerum.kommune.no/tjenester/vei-
trafikk-og-parkering/).  

Inne på vår eiendom er det vaktmesteren som har oppdraget med å måke og strø gangveiene og 
mellomrommene mellom HT 81 og HT 79 og mellom HT 89 og HT 91. Ved større snøfall prioriteres 
brøyting. Styret har observert at det til tider har vært noe mangelfull strøing. Det har skyldtes at 
vaktmesteren har hatt problemer med å få tak i strøsand/grus fordi det har vært mangelvare og ikke 
lett å få tak i. Dette skal nå være løst. 

Når det gjelder området rett foran inngangsdørene foreslår styret at oppgangene selv setter ut en 
bøtte med litt grus. Det har man bl.a. gjort i HT 81. Selv om vaktmesteren strør i inngangspartiet, blir 
siste meter med grus fort avskrapt/regnet bort. Ved nedkjøringen til HT 71 og mellom de to nevnte 
mellområdene er det kasser med grus som kan benyttes. Styret har også plassert sandkasser ved 
innkjøringen til HT 31 og HT 35, slik at oppgangene der har tilgang til grus.  

Selv om styret har et ansvar for å sørge for forsvarlig snømåking/strøing, fratar ikke det den enkeltes 
ansvar for å sko seg etter forholdene, de fleste skal uansett utenfor vårt område der strøingen heller 
ikke er all verden, som eksempel mot bussholdeplassen. Brodder anbefales sterkt. 

Hastighet på gangveier og i garasjeanlegget. 

Styret har igjen fått meldinger om at det kjøres med for høy hastighet på våre gangveier og i 
garasjeanlegget. Særlig gjelder det fra HT 71 og innover. Det skal ikke være stor trafikk på gangveiene 
(jfr. Info Desember 2022), og det skal ikke kjøres fort, hverken der eller i garasjeanlegget.  

Styret minner om at når det gjelder hastighet på våre gangveier, så skal det kjøres i ca. gangfart, og 
om nødvendig stanses ved passering av gående. Fartsgrensen er 15 km i garasjeanlegget. Det er den 
enkelte sameiers ansvar at dette overholdes for egen del og for besøkende/håndverker som har 
behov for å kjøre på gangveiene eller i garasjen. 

Styret ønsker alle sameiere et riktig Godt Nytt År. 

 

Denne informasjonen finner du og på: hamangterrasse.no 

For styret: BSH 25.1.2023 


