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Lagring og merking 

av sykler 
Det har kommet klager til 
styret angående sykler 
som står parkert i 
sykkelstativer rundt om på 
området, og  som ikke blir 
brukt. Før snøen kommer 
blir det en opprydding av 
disse syklene. Alle må 

merke syklene sine med 

navn og 

leilighetsnummer før 7 
desember,  ellers blir de 
fjernet av vaktmesteren. 
Dette gjelder også sykler i 
felles boder og på loftet. 
Husk å feste merket 
sikkelig slik at det ikke 
blir noen misforståelser. 

 

 
 
Multinett 
Nærmere våren 2010 vil 
det komme forbedringer i 
internett og tv 
distribusjon i vårt område. 
 
Borettslagene eier sam-
men selskapet Multinett. 
Her er det i disse dager 
snart sluttført en god del 
forbedringer i kabling på 
Holmlia. 
 
Kabellengder er forkortet 
for å få forbedret kvalitet 
og hastighet (og 
pris). 
 
Samtidig kan det blir til-
rettelagt for mer konkur-
ranse - noe som gir 
beboerene flere valg mu-

ligheter innenfor triple 
play (TV, Internett og 
tele). 
 
Multinett og styret vil 
nærmere våren komme 
med mer informasjon, når 
dagens bindingstider 
utløper. 
 
 

 
 
Ventilasjonsanlegget 
Har du sjekket at 
ventilasjonsanlegget i 
leiligheten din er som det 
skal? Hvis ikke, ta 
arktesten: Legg et papir 
over ventilen på badet og 
kjøkkenet og se om arket 
henger fast. Henger ikke 
arket fast, må ventilen 



rengjøres. Dette er hver 
enkelt beboer sitt ansvar. 
 
Alle beboerne bør 
rengjøre ventilene med 
jevne mellomrom. 
Ventilen på kjøkkenet kan 
skrus av og man kan bruke 
en fille til å tørke ut fett og 
støv som er der inne. De 
andre ventilene kan man 
bruke en støvsuger på. 
Selve ventilen burde også 
vaskes. Bruk litt Zalo eller 
kjør dem i 
oppvaskmaskinen. Det 
samme gjelder filteret i 
avtrekksvifta i 
rekkehusene. 
 

 
 

Juletre 
Søndag 29. november blir 
det tenning av juletreet 
ved grendehuset i 
Bertramjordet. Treet blir 
tent klokka 16.00. Det blir 
også salg av gløgg.  
 
 

 
 

Brannslangeselgere 
Se opp for agressive 
selgere som forsøker å 
selge "flatpakkede" 
brannslanger. 
Brannforskriftene blir 
snart endret slik at disse 
slangene blir ulovlige! 
USBL har sendt ut 
advarsel om dette. Ikke 

kjøp av disse selgerne! 
 
Mens vi tenker på brann 
anbefaler styret alle 
beboere til å sjekke 
brannslukkingsutstyr og 
røykvarslere før jul. 
 
- Sjekk trykket på brann-
slukker, det skal vise 
grønt. Du får eventuelt en 
ny slukker på styrekonto-
ret. 
- De som har brannslange, 
rull ut og kontroller at 
slangen når i alle rom. 
- Snu pulverapparat opp 
ned kvartalsvis for å hind-
re klumper i pulveret. 
- Sjekk samtidig din røyk-
varsler. Vi har tidligere i 
år delt ut batteri 
til røykvarsler. Hentet du 

ditt batteri? Hvis ikke, ta 
en tur innom styrekontoret 
neste tirsdag mellom 
19:00 og 19:45. 
- Samlingspunkt ved 
brann, er som før, 
rundkjøringen i 
borettslaget. 
 
 
 
 

 
 
Loftsboder 
De som har en loftsbod 
uten leilighetsnummer på 
døra, må merke denne 
med leilighetsnummer. 
Fint om dette kan bli gjort 
så fort som mulig. Det er 
bare å ta en svart tusj og 
skrive på nummeret. Da 
vet alle hvem som eier 
hvilken bod hvis det skulle 
være noe det bør tas 
kontakt om. 
 



 
 

Trilletur 
I oktober kom det minst 
fire nye små beboere til 
Bertramjordet. Mødrene 
til disse møtes hver tirsdag 
klokken tolv utenfor B74. 
Er du også hjemme og har 
lyst på en tur – møt opp! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


