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God Jul og Godt 
Nyttår ønskes til alle i 
Bertramjordet! 
 
 

 
 
Fyrverkeri  
Styret minner beboerne om 
reglene for fyrverkeri: 
 
Den 15. oktober 2008 ble 
det forbudt å bruke raketter 
med styrepinne, samt 
fyrverkeri som kan 
forveksles med leker. 
Privatpersoner som måtte ha 
forbudt fyrverkeri liggende 
igjen fra i fjor, kan ikke 
bruke dette, men må ta det 
med til Grønmo og levere 
det som spesialavfall. 
 
Vi ber også om at det ikke 
skytes opp raketter inne på 

tunene, men at all slik 
oppskyting samles til 
rundkjøringen. 

 

 
 
Fjernvarme 
Hafslund har funnet større 
vannlekkasjer på gangveien 
nær den ene barnehagen. 
Her har det vært isfritt på 
vinteren i flere år. 
Gravearbeid er satt i gang 
for å tette lekkasjen. 
Hafslund har pr 9. desember 
funnet flere lekkasjer på 
fjernvarmenettet. Det er 
antydet at vannrørene er 
skadet rundt området der 
våre skilt står/rundkjøringen. 
Området kommer til å bli 
gravd opp. 
 
Holmlia fjernvarmeprosjekt 
ivaretar forhandlingene om 

en ny fjernvarmeavtale med 
Hafslund på vegne av oss, 
og de fleste andre 
borettslagene på Holmlia. 
Det forventes at pris og 
kvalitet på leveranse blir 
ivaretatt til beste for alle 
beboere. 
 
Oppfordringen til alle 
beboere: Finner du snø- og 
isfrie områder når det ellers 
ligger snø og is overalt, si 
fra om dette. Det kan være 
begynnelsen til en enda 
større vannlekkasje. 
 
 

 
 

Brannslager - NB 
Advarselen mot kjøp av 
flatpakkede husbrannslanger 
som tidligere ble distribuert 
er ikke riktig! 
 



Styret fikk informasjoen fra 
NBBL Partner som har 
basert deres  utspill på 
informasjon fra deres 
leverandør på dette området 
- Trygg og Sikker. Det er 
ved nærmere undersøkelser 
klarlagt at flatpakkede 
husbrannslanger er 
tilfredsstillende slokkeutstyr 
for bolig ifølge dagens, og 
de nye brannforskriftene 
som er under utarbeidelse.  
 
 

 
Klipp ut og heng på et 
synlig sted! 
"……………………….. 
 
Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
(tirsdager 19.00-19.45) 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
A1 Security AS 
(parkeringsselskapet): 
95 700 600 
 
Åsbråten Beboerforening 
993 69 263  
(mandag-torsdag,  
kl. 15-18) 


