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Brannsikkerhet 
 

Sammen med denne 

Bertramposten vil du finne 

”Sikkerhetspakken” med 

blant annet nytt batteri til 

røykvarsleren. En eller 

flere røykvarslere som 

fungerer er en billig 

livsforsikring for deg og 

resten av familien, så ikke 

vent med å få på plass det 

nye batteriet! Test at 

varsleren fungerer etter at 

du har skiftet. Lykke til! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ny infrastruktur, TV 

og bredbånd 
 

Multinett har sagt opp 

avtalen med GET, og to 

nye aktører konkurrerer nå 

om å komme inn for å 

levere TV og bredbånd til 

beboerne på Holmlia. De 

to er NextGentel AS og 

Homebase AS. Styret 

skulle egentlig ha valgt 

leverandør til 

Bertramjordet i november, 

men har utsatt avgjørelsen. 

Grunnen til dette er først 

og fremst at GET har 

kjøpt opp Homebase, og at 

det fremstår noe uklart 

hvilke planer GET har i 

den forbindelse. Vi vil 

komme tilbake med ny 

informasjon så snart vi er 

klar til å gjøre et valg. 

 
 

Nytt 

parkeringsselskap 

 

Fra 01.01.2011 overtar 

Smart Security AS 

ansvaret for drifting av 

våre parkeringsarealer, og 

firmaet har fra dette 

tidspunktet fullmakt til å 

ilegge kontrollgebyrer til 

biler som ikke er parkert i 

henhold til våre 

husordensregler. 

Styret har sagt opp avtalen 

med A1 Security AS med 

virkning fra 01.01.2011 kl. 

00.00. Kontrollgebyrer 

som (mot formodning) 

skulle være ilagt av A1 

Security etter dette 

tidspunktet skal ikke 

betales. A1 Security AS 

 

http://www.bertramjordet.no/


har fått skriftlig melding 

om dette. 

Vi ber spesielt beboerne 

være oppmerksomme på 

at håndverkere som de 

leier, og som trenger å ha 

bilen stående inne på 

området utenom 

oppmerkede plasser må ha 

parkeringsbevis. Slike 

bevis kan utstedes av 

Servicesentralen eller 

Tayyab fra Styret. 

 

 

 
 

Lavere 

energikostnader? 

 
Vinteren kom tidlig, og 

fortsetter i Bertramjordet 

komme til å sette ny 

rekord i fyringsutgifter! 

Det vil i tilfelle kunne føre 

til at vi må sette opp den 

delen av fellesutgiftene 

som går til oppvarming, 

og det vil vi helst unngå. 

  

Vi har nå muligheter til å 

følge forbruket fra måned 

til måned via vår nettside 

hos Hafslund fjernvarme. 

På neste side kan du se et 

diagram som viser 

forbruket av fjernvarme 

og varmt vann målt i 

kilowatt timer (kWh): 

  

Med kulda i november er 

det klart at vårt forbruk i 

2010 blir høyere enn i 

2009. Så langt ser det ut til 

at vi vil betale mellom 1,6 

og 1,8 millioner kroner for 

oppvarming og varmt 

vann i 2010. 

 

Erfaring viser at det er 

forholdsvis enkelt å få ned 

energikostnadene med 10 

– 20 %. Nedenfor har vi 

satt opp noen punkter som 

viser hva du kan gjøre: 

 Skaff deg ett eller 

flere digitale 

termometre som 

viser temperaturen i 

de rommene du 

vanligvis oppholder 

deg (de koster en 

bagatell på for 

eksempel Biltema 

eller Clas Ohlson) 

 Still radiatorene slik 

at du holder 21 – 22 

grader i 

oppholdsrommene 

 Still radiatorene 

lavere i rom som 

ikke er i bruk, og på 

soverom hvor det er 

ønskelig med 

mindre varme 

 Spalteventilene over 

vinduene skal være 

åpne slik at luften 

sirkulerer, ellers kan 

du risikere at 

radiatorene ikke 

fungerer 

 Hvis du synes at du 

må lufte ekstra, gjør 

det raskt og 

effektivt, og luft 

aldri slik at rommet 

blir nedkjølt! 

 La aldri vinduer stå 

åpne, det er det 

samme som å kaste 

penger ut av 

vinduet! 

 Dusj raskt og 

effektivt, bruk 

gjerne sparedusj, og 

la aldri varmt vann 

stå og renne 

unødvendig! 

 

Lykke til! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul i Bertramjordet 

 
Det er veldig hyggelig 

å gå en tur rundt i 

borettsslaget. Mange 
har pyntet hagene sine 

og enda flere har en 

eller flere julestjerner i 
vinduene. Med snøen 

som kom i helgen er 

det ordentlig 
julestemning i området 

vårt. 

 
Riktig god jul og godt 

nytt år! 

Julehilsen fra:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julehilsen fra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 19 – 21) 

 
 


