
 

Ho.Ho..hoooo.. 
Atter et år er snart omme…  
 

Julen står for dør og nyttår nærmer seg med 
stormskritt 
 
Styret ønsker å minne om bytte av 
røykvarslerbatteri og kontroll av 
slukkemidler..  
 

Vi har fått inn under halvparten av 
svarslippene. Vi hadde håpet at flere så 
viktigheten av dette og fulgte opp 
oppfordringen. 
 
Kong Vinter 
 

- Biler skal IKKE parkeres i innkjørsel til 8-
manns boligene eller felles innkjørsler forøvrig. 
 

- Brøytemannskaper og utrykningskjøretøyer 
trenger 3m veibane. Parker smart, så unngår vi 
skader. 
 

- Firmabiler ol. SKAL parkeres ved 
garasjeanleggene. 
 

- Beboere oppfordres til å ta initiativ til å måke 
rundt postkassestativ og søppeldunkene. 
 

- Vis også hensyn til naboenes planter, ikke legg 
snøen over hekkene, plantene tar skade av 
trykket. Husk at snøen også inneholder 
strøsand, noen man vil unngå å få i 
blomsterbed eller utover plenene. 
 
Mørke gatelys: 
Det har vært ganske så trøblete å forholde seg 
til kommunen, men nå har vi fått bestilt 
feilretting og håper gatelysene ganske så fort vil 
være i funksjon igjen. Borettslaget mener 
fremdeles at Holmestrand Kommune skal stå 
ansvarlig for veiene i gatene våre. Vi kan ikke 
vente på at klagen vår er ferdig behandlet, så vi 
betaler nå av vår egen lomme. Siden det er 
Holmestrand Kommune som står som eier av 
lysene, så har det vært vanskelig for oss å få 
jobben utført pga. manglende bekreftelse fra 
kommunen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Forebyggende brannvern 
 

Julen er dessverre tiden da ulykker oppstår, vi 
håper derfor at dere tar dere tid til å tenke over 
følgende tips til sikkerhet i hjemmet 
 

Skjøteledninger 
Se opp for slitne eller ødelagte skjøteledninger 
før du tar dem i bruk. Ikke legg dem under 
matter eller gulvtepper. 
 

Misfargede koblingsbokser 
Du kan selv foreta en første, visuell sjekk av det 
elektriske anlegget. Misfarging på kontakter, 
koblinger og ledninger kan tyde på elektrisk 
feil. Hvis støpsler, kontakter eller sikringer blir 
varme er også dette et faresignal. Det samme er 
dersom det lukter brent i sikringsskapet. Ring 
en el-installatør med en gang! 
 

Ledningsklyser 
Du har det sannsynligvis et eller annet sted i 
boligen; ledninger som ligger kveilet sammen 
som om det var et ormebol. Dette kan være en 
brannfare, fordi det kan oppstå uønsket varme. 
Få heller satt opp flere stikkontakter. 
 

Lys 
Lys kan brenne ned og velte eller antenne noe i 
nærheten.  
Ta alltid en ekstra runde i boligen og se til at 
lysene er slukket før du går ut av rommet. 
 

Lofilter i tørketrommel 
Gjør det til en vane å rense lofilteret i 
tørketrommelen etter hver tørking – ellers kan 
du få en ubehagelig overraskelse. 
Når tørketrommelen blir varm og mye lo har 
samlet seg i filteret og i ventilasjonskanaler kan 
det bli så varmt at det begynner å gløde, noe 
som igjen kan føre til brann. 
 
 

Styret ønsker å takke dere alle for et hyggelig år  
Ta vare på hverandre og vis hensyn       
 
Vårt neste styremøte er 21. jan 2020 
 

Dem beste ønsker for julen og det 
nye året 
Kjell-Arne Bastiansen 

Desember 2019 


