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Aksjon  
Kjempespringfrø 

 
 
Aksjonen vi satte inn i fjor har gitt 
svært gode resultat. Planten 
formerer seg kun ved frø, og den 
er ettårig. Det betyr at hvis vi kan 
forhindre at den blomstrer og 
setter nye frø, så må den snart gi 
tapt. Men i noen år kan det spire 
fra frø som har overvintret et år 
eller mer. Vi må derfor være på 
vakt en tid framover. 
 
Slik ser planten ut før den 
blomstrer: 

 
 
Det kan først og fremst 
forekomme nye planter ved 54 og 
55, og ved 44 ved vegen ned til 
Ås Gård. 
 

 
 

Vi oppfordrer alle til å bli med i 
"kampen" for å få bort dette 
ugresset. Se etter unge planter 
og dra dem opp med rota! 
 

El-bil 

 
 Har du en el-bil? 

 Vurderer du å skaffe deg 
en el-bil? 

 
Dette har konsekvenser for 
dimensjonene på det elektriske 
anlegget i garasjene. Derfor må 
styret nå kartlegge hvor mange 
som allerede har el-bil og hvor 
mange som vurderer å kjøpe seg 
en el-bil i nærmeste fremtid. 

 

Vennligst send en e-post til 
(styret@bertramjordet.no) om 
dette innen 31. august. 

 

Røykvarslere og 
brannslukkere 

 
Rapporten etter besøket Norsk 
Brannvern hadde hos oss før jul 
avdekket at en del beboere 
manglet enten røykvarslere eller 
brannslukkere som fungerte.  
 
Vi har nå fått levert det utstyret 
som mangler, og HMS-gruppa vil 
en av de nærmeste kveldene ta 
en tur med utstyr til de beboerne 
som trenger dette. Ta godt i mot 
dem, og sørg for at det utstyret du 
får blir montert straks, slik at vi 
alle kan sove tryggere om natta. 

 

Røyking på 
lekeplassene 
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Nye forskrifter fastslår at barn har 
krav på et røykfritt miljø, også 
utendørs. Dette er en påminnelse 
til foreldre og andre om at de 
dropper røyken når de er på 
lekeplassen sammen med barna. 
 
Sigarettsneiper og snusposer på 
lekeplassen må være bannlyst. 
Husk at små barn ofte putter ting 
de finner på bakken inn i munnen! 
 

 
Katter og sandkasser 

 
 
Det er store problemer med katter 
som bæsjer i sand-kassene i 
borettslaget. Vi ber derfor de som 
eier katter og de som har barn om 
å ta felles ansvar for at: 
 

 Kattenettet til sandkassen 
ligger på når sandkassen ikke 
er i bruk  

 

 Kattebæsj blir fjernet fra 
sandkassen 

 
Hvis dette gjøres, får barna et 
tryggere sted å leke – og det blir 
triveligere for alle! 

 
 

«3 om dagen» 

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

 
 

Høst-dugnad 

 
 
Høstdugnaden blir i år lørdag 14. 
og søndag 15. september kl. 13. 
Du kan møte opp enten en av 
dagene eller begge. Vi har nok 
som skal gjøres for å holde 
uteområdene våre pene! 
 
Spesielt skal vi fokusere på 
området rundt trappen mellom nr. 
64 og 65 samt parkeringsplassen 
nedenfor og henstiller derfor 
beboerne i de oppgangene til å ta 
i et ekstra tak. 
 
Vi oppfordrer også alle til å ta en 
sjekk på egen garasjeplass den 
helgen, rydde bort alt annet enn 
ett ekstra sett med bildekk og 
takstativ samt fjerne søppel.  
 
Vi skal også plukke søppel, og vi 
skal spesielt sørge for at 
lekeplassene blir kjemisk renset 
for sigarettsneiper og snusposer. 

 
 

Nytt callinganlegg i 
blokkene 

 
 
Arbeid med dette starter  
20. august. Mer informasjon 
følger senere. 

Borettslagets 
nettside: 

 

 
 

 

 

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 


