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Søppel 

 
 
Vi vil igjen minne om at 
ALL SØPPEL skal kastes 
i søppelbodene og ikke 
settes utenfor. Papp/papir 
brettes, rives opp så det 
kan legges i luka for dette.  
La ikke små barn som 
ikke rekker opp til luka på 
søppelboden kaste søppel 
da søppel som blir satt på 
bakken kan trekke til seg 
fugler, rotter og mus som 
drar det utover bakken. 
All søppel som blir satt 
utenfor betales det ekstra 
for i tillegg til renova-
sjonsavgiften som er 
inkludert i husleien. 
 
 
 

 
Postkasseskilt 
 
I sommer ble det hengt 
opp nye postkasser i 
blokkene. Rekkehusene 
har tidligere fått nye 
postkasser. Alle beboere 
er pålagt å ha navneskilt 
på postkassene sine (jf. 
Husordensreglene). Disse 
kan bestilles på internett 
fra følgende adresse: 
http://www.servicegruppe
n.no/skill.thm. Det er 
skiltstørrelse 58 mm x 94 
med mer som passer våre 
postkasser. Skiltet koster 
kr 85,- pluss moms og 
porto. Regning må betales 
av hver enkelt beboer. 
 
Hvis du ikke har tilgang til 
Internett, kan du bestille 
postkasseskilt hos Holmlia 
Jern & Farge. 
 
 
 
 
 
 

 
Nytt parkeringsselskap 
 

 
 
Vi har nå inngått avtale 
om parkeringskontroll 
med selskapet A1 
Security AS da selskapet 
vi har hatt avtale med har 
gått konkurs. Hvis du 
trenger dispensasjon fra 
parkeringsbestemmelsene 
eller har andre spørsmål, 
vennligst kontakt A1 
Security AS på deres 
vakttelefon 95 700 600 
eller send en e-post til 
styret. 
 
 
 
 



Nye TV-kanaler 
 

 
 
Vi har nå fått 6 nye 
kanaler. Disse er: 
NRK3 (Barnekanalen 
NRKSuper er inkludert). 
Den lanseres i 
begynnelsen av desember. 
TV2 Nyhetskanalen 
TV2 Filmkanalen 
Showtime/Star 
The Voice 
FEM  
Kanalene ble tilgjengelige 
3. september 2007. Til 
sammen har vi nå 32 
kanaler i den digitale 
grunnpakken. Se 
www.multinett.no. 
 
 
Bertramposten 
 
Bertramposten er 
borettslagets internavis. 
Den inneholder fyldig, 
aktuell og oppdatert 
informasjon fra styret til 
beboerne i tillegg til annen 
informasjon ønsket av 
beboerne, Det er viktig for 
andelseierne å sette seg 
inn i den informasjon som 
gis og også bringe den 
videre til andre i hus-
standen. Vi vil samtidig 

gjøre oppmerksom på at 
alle beboerne kan komme 
med innspill til Bertram-
posten. Bertramposten 
deles ut i papirversjon til 
alle husstander i boretts-
laget og er i tillegg 
tilgjengelig på 
http://www.bertramjordet-
borettslag.no. 
 
 
Brannvernkveld 
 

 
 
Brannvernkveld ble 
avholdt 31. oktober 2007. 
Det var kun 6 av beboerne 
som møtte opp. Dette er 
viktig informasjon som 
angår ALLE beboerne i 
borettslaget. Vi vil 
utarbeide informasjon om 
dette og også avholde en 
brannvernøvelse med 
informasjon i forbindelse 
med dugnaden til våren. 
 
Telefonnummer til Brann- 
og redningsetaten er 110. 
 
 
 
 
 
 

Kameraovervåkning i 
garasjene – hva skal 
jeg gjøre hvis noe 
skjer med bilen min? 
 

 
 
Hvis noen av beboerne 
opplever hærverk eller 
innbrudd i bilens, skal de 
gå frem på følgende måte: 
1. Ta straks kontakt med 
Manglerud politistasjon 
(tlf.: 02800)for å anmelde 
saken. Fortell at det er 
kameraovervåkning og at 
Stiftelsen Holmlia 
Nærmiljø (SHN) vil 
oversende CD med bilder 
som kan avsløre 
gjerningsmannen. Noter 
hvilket anmeldelses-
nummer saken har fått. 
 
2. Ta kontakt med SHN på 
telefon 22613525, evt. E-
post: 
shn@holmlianarmiljo.no 
 
3. SHN skal ha følgende 
opplysninger: 
- Navn, adresse, tlf.nr. 
- Hva saken gjelder 
(innbrudd, tyveri, 
hærverk) 
- Dato, ca. klokkeslett for 
hendelsen 
- Anmeldelsesnummer 



 
4. SHN kontakter vekter 
som gjennomgår bilder fra 
overvåknings- kameraene. 
Hvis kameraene har 
registrert hendelsen, 
kopieres dette over på 2 
disketter som overleveres 
SHN. 
 
5. 1 diskett merket med 
anmeldelsesnummer blir 
levert til politiet og 1 
diskett beholdes av SHN i 
maksimum 30 dager. 
 
6. SHN vil sende skriftlig 
bekreftelse til beboeren 
om at CD er oversendt 
politiet. 
 
Det er meget viktig at 
beboeren anmelder 
forholdet til politiet og tar 
kontakt med SHN straks 
hendelsen oppdages, da 
film fra overvåknings-
kameraene slettes etter 7 
dager. 
 
Hærverk på garasjeporter 
vil bli anmeldt til politiet 
av styret. Beboere som 
oppdager hærverk må 
straks ta kontakt med en 
representant for styret slik 
at saken kan bli anmeldt. 
Kontaktpersoner i slike 
saker er: 
 
Masoud Riaz Ahmad i 63: 
98 69 69 11 
masoud.riaz@hotmail.com 

 

Vil du være med på å 
utvikle Holmlia? 
 

 
 

”Er vi tilfredse med dagens 

servicetilbud, butikkutvalg og 

drift og vedlikehold av de 

offentlige områdene?” 

 
Dette spørsmålet ble stilt 
til deltakerne på Stiftelsen 
Holmlia Nærmiljøs årlige 
konferanse på Klækken 
hotell i oktober.  Debatten 
avdekket at det var mange 
utfordringer, og at det var 
behov for å forsterke 
innsatsen i forhold til 
politikere, bydels-
administrasjon, Oslo 
kommune og andre private 
og offentlige aktører for å 
få Holmliaområdet slik vi 
ønsker det. 
Det ble vedtatt å opprette 
3 forskjellige grupper som 
skal jobbe med disse 
spørsmålene. Det er 
ønskelig at frivillige fra de 
forskjellige borettslagene 
går inn i gruppene, slik at 
vi er sikret at de som blir 
med har tid, interesse og 
engasjement til å gjøre en 
innsats (ildsjeler). 

Følgende grupper skal 
opprettes: 
 
1. Trafikk og 
infrastruktur 
Eksempel på temaer: 
Trafikktetthet 
Holmliaveien/Hauketo. 
Asfaltering av veier som 
Oslo kommune har ansvar 
for. Leskur på 
bussholdeplassene. Lys 
langs gang- og 
sykkelveier. 
 
2. Drift og vedlikehold 
av kommunale områder 
Eksempel på temaer: 
Søppelkasser langs gang- 
og sykkelveier og 
tømming av disse. 
Klipping av grøftekanter 
og generelt vedlikehold av 
grøntområder. 
 
3. Holmlia senter. Trygt, 
trivelig og levende. 
Eksempel på temaer: 
Bransjeutvalg, åpnings-
tider, trygghet, vakthold, 
spesielle utfordringer i 
forhold til ungdom. 
Hvis du har lyst til å bli 
med i en gruppe kan du 
ringe daglig leder for 
Stiftelsen Holmlia 
Nærmiljø (SHN), Bente på 
telefon 22 61 35 25, eller 
sende en e-post til 
shn@holmlianarmiljo.no. 
Du kan også ta kontakt 
med en av oss i styret, 
som i tilfelle vil formidle 



henvendelsen din videre 
til SHN. 
 
Åpen carport 
 

 
Servicesentralen har åpen 
carport den første 
onsdagen hver måned kl. 
1800-2100. Carporten 
ligger nedenfor bussholde-
plassen ved rundkjøringen 
ved SPAR-butikken. Barn 
under 18 år har ikke 
adgang til carporten. 
Dette fordi det har vært 
episoder der små barn uten 
tilsyn har blitt involvert i 
potensielt farlige situa-
sjoner. 
 
Avfall som ikke skal 
kastes i det vanlige 
husholdningsavfallet kan 
leveres. Det kan være for 
eksempel kjøkken-
innredninger, utrangerte 
møbler, malingsspann, 
bildekk etc. 
 
Ordningen ble satt i gang 
fordi vi måtte gjøre noe 
med alt søppelet som ble 
kastet inne på områdene i 

borettslaget og i skogs-
områdene utenfor.  
 
Dette er et tilbud som 
koster de fire boretts-
lagene mye penger, både 
til betjening og bort-
kjøring etterpå. Vi må 
derfor forsøke å begrense 
tilbudet noe.  
 
Du får låne tralle i 
carporten, og det er kun 
anledning til å kjøre en tur 
med denne da pågangen er 
stor. Betjeningen i 
carporten har rett til å vise 
bort folk som kommer 
med bil, barn under 18 år 
og folk som ikke kan 
oppføre seg. 
 
Det er ikke lov å levere 
avfall i carporten med 
bil, de som har bil 
oppfordres til selv å kjøre 
noen kilometer til Grønmo 
der det er gratis for 
privatpersoner å levere 
avfall. Elektriske 
apparater kan leveres 
gratis til alle butikker som 
selger slikt. 
 
Åpningstidene på 
Grønmo gjenbruks-
stasjon, adresse: 
Sørliveien 1, 1279 Oslo.  
 
Mandag-torsdag kl. 
0730-1930 
Fredag kl. 0730-1630 
Lørdag kl. 0900-1400 

 
 
Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
A1 Security AS: 
95 700 600 
 
Åsbråten Beboerforening 
993 69 263 
 
 
Til slutt vil vi ønske alle 
våre beboere en riktig fin 
høst! 
 

 
 


