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Barnevogner og 
sykler på fellesarealer 

i blokkene 

 
 
I forrige Bertramposten ble 
beboere bedt om å sette sykler, 
barnevogner, akebrett og annet 
utenfor blokkene eller i privat bod. 
Oppganger skal heller ikke ha 
gardiner, planter eller liknende. 
 
Det vil komme skilt inne der hvor 
det er tillatt å parkere barne-
vogner. 
 
Vi ber om at alle beboere 
respektere disse tiltakene. Dette 
gjøres for å bedre brann- og 
redningssikkerheten i blokkene. 

 
 
Alt må fjernes innen søndag 13. 
oktober. Vaktmester vil deretter 

kaste alt som utgjør et brudd på 
brannforskrifter – uten videre 
varsling til beboerne. 
 

Ekstraordinær 
generalforsamling 

Det har tidligere blitt informert om 
at det skal avholdes ekstra-
ordinær generalforsamling 9. 
oktober med tema utbygging/ 
påbygging av rekkehus. Denne 
er utsatt. 

 
Barnas styre 

Ambar, Lea og Therese ble valgt 
som barnas representanter 
(barnas styre) på Barnas 
generalforsamling 1. juni.  
 

  
         Lea                   Ambar 
 

 
Therese 

 

Jentene var tilstede på et 
ordinært styremøtet 10. 
september og kom med gode 
innspill om lekeplassene i 
borettslaget. Barnas styre vil bli 
innkalt til et møte i grøntkomitéen 
i januar 2014 for å planlegge 

utforming av ny lekeplass på 
Lilletun. 
 
Barnas styre påpekte også at det 
er for mye bilkjøring i borettslaget. 
Det er mange bilister som kjører 
altfor fort. Vi oppfordrer alle til å ta 
hensyn og begrense kjøring inn 
på tunene og på gangveien. Hvis 
du må kjøre inn på grunn av 
varelevering, syketransport eller 
annet, må dette skje i gangfart. 
 
Barnas styre ønsker at store og 
små jenter møtes på mandager 
kl. 18 til ballspill i Bertrambingen. 
 

 

Hageavfall 

 
 
I mange år har det vært et pro-
blem å bli kvitt hageavfall i bo-
rettslaget og nå ligger det mange 
større og mindre hauger i skog-
kanten rundt borettslaget som 
sprer ugress og virker skjemmen-
de. 

  
Nå er det funnet en løsning på 

problemet! 
 
Vi skal også utvikle Bertramsko-
gen til et friområde til glede for 
alle som bor her. Derfor skal alt 
hageavfall heretter kastes på 

http://www.bertramjordet.no/


egen plass nord for ballbingen på 
nedre tun. Derfra vil en kranbil 
hente avfallet når det er behov for 
det. 

 
Her er plassen for hageavfall 
 
 

Barnas søndag 

 
Hei, vi er to jenter på 10 år og går 
i 5. klasse og er glade i å passe 
på små barn. Derfor vil vi starte 
med dette. Vi inviterer til 
lekegruppe med barn i alders-
gruppen 3‐ 6 år. Vi vil ha 
forskjellige aktiviteter for barna 
som: Høytlesning, tegning, 
uteleker, og enkelt ballspill osv. 
For å dekke utgiftene for 
arrangementet vil vi ta imot 200kr. 
mnd. (altså 25kr. timen). Vi vil ha 
en gratis prøvegang hvor 
foreldrene kan bli med. Vi håper 
mange benytter seg av dette og 
synes det høres interessant ut! 
Prøvegangen vil være søndag 
den 20/10 fra kl. 13.00-‐ 15.00 i 
Bertramjordet 74. 
 
Er du interessert så kontakt oss 
på mail. Mailen må inneholde 
nummer på foresatte, navn på 
barnet, eller eventuelle andre ting 
dere ønsker å informere om. 
Lea: lealausa@gmail.com 
Emma: emmasundal@hotmail.com 
 
NB! Påmeldingsfrist: 10/10 
 

 

 
 

«3 om dagen!» 

 
Hvis alle er med på å plukke litt 
søppel hver dag, blir det mye 
hyggeligere rundt oss. «3 om 
dagen!» 
 

Sykkelbod på nedre 
tun 

 
 
Sykkelboden på nedre tun skal nå 
ryddes. Alle sykler som skal være 
i boden må merkes med navn og 
telefonnummer innen søndag 
13. oktober. Sykler som ikke er 

merket vil deretter bli fjernet. 

 
 

Borettslagets 
nettside: 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Vi ønsker alle en 
strålende høst! 

 
 

 

 

Viktige telefonnumre: 

 

Styrekontoret: 

21 66 93 22 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Bomiljøvekter: 

916 60 516 

 

Servicesentralen (vaktmester): 

22 61 04 52 

Dette er også vakttelefon utenom 

åpningstid. 

 

Smart Security AS (parkering 

døgnvakt): 

22 10 18 05 

 

Henvendelse om kontrollavgift (man-

tors 10.00-14.00):  

815 35 915 
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