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Dugnad  Dugnad  
  
Vårens dugnad er 
planlagt: søndag 9. 
mai kl. 14. Vi har mye 
å gjøre og håper at så 
mange som mulig 
stiller villig opp. En 
del endringer skal 
blant annet gjøres på 
lekeplassene utenfor 
styrekontoret. Derfor 
håper vi at en del 
sterke folk kommer. 
Nærmere påminnelse 
og mer detaljert 
arbeidsbeskrivelse 
kommer i posten når 
det nærmer seg, men 
sett at noen timer 
denne søndagen!  
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Gangveiene skal 
feies! 
Gangveiene skal 
feies! 

 

Våren har kommet og 
vi irriterer oss alle 
over all grusen som 
ligger på gangveiene. 
Men fortvil ikke – 
vårrengjøringen er rett 
rundt hjørnet! 
 
Våropptak  
15.-16. april 
Vedlikeholdsfeiing 
12. mai 
 
Feiebil kommer og 
feiemannskapet ber 
oss om å la grusen 
ligge slik at de får opp 
alt. Hvis grusen ligger 
i hauger eller er kostet 
ut i grøftekanten, så 
får ikke feiebilen 
grusen med seg og 
gangveiene blir heller 
ikke rene og pene. 
  
 
Dyrehold 
 
Vi vil igjen minne om 
at dyrehold ikke er 
tillatt uten søknad til 
styret. De som har 

dyr, må sørge for at 
disse ikke sjenerer 
naboene. 

 
 
 
Pass på i påsken! 
Påsken er høysesong 
for innbrudd.  
Her er noen tips som 
gjør det vanskeligere 
for tyven: 
 
Tyven sjekker om du 
er på ferie: 
- Be om hjelp til å få 
tatt inn posten og å 
vanne blomster. 
- Viderekoble gjerne 
telefonen. 
- Ikke la det være helt 
mørklagt og nedrullet. 
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- Godt utelys er god 
tyverisikring. 
- Oppbevar smykker 
og verdisaker i 
bankboks eller safe. 
 
Bilen din er utsatt: 
- La aldri verdisaker 
ligge igjen i bilen. 
- Alarm på bilen gjør 
at tyven heller går 
videre til neste. 
- Ikke gi uved-
kommende adgang til 
garasjeanlegg. 
 

 
 
Naboer er tyvens 
verste fiende: 
- Pass på egen og 
andres eiendom. 
- Ser du noe 
mistenkelig, ring 
Securitas eller Politiet. 
- Meld fra til Politiet 
dersom du har sett noe 
kriminelt. 
 

 
 

Securitas kan ringes 
hele døgnet på 
telefon: 916 60 516 
 
Holmlia Politipost 
kan ringes på  
22 70 59 00/  
415 35 871 
Politiposten ligger på 
Holmlia senter og  
holder åpent mandag/ 
onsdag/fredag  
kl. 09-11 . 
 
 
Carporten 
 
Carporten vil ikke 
være åpen første 
onsdag i april pga. 
påsken. Neste 
åpningsdag vil derfor 
ikke være før 5.mai. 
 
Har du noe avfall som 
du ønsker å bli kvitt, 
har du mulighet til å 
levere dette gratis på 
Grønmo. Åpningstider 
er mandag-torsdag til 
kl. 19.30, fredag til  
kl. 16.30 og lørdager 
til kl. 14.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi ønsker alle beboere i 
Bertramjordet borettslag 
en riktig God Påske og en 
flott vår! 
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