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Barnas 
Generalforsamling 

 
 
27. mai kl. 17 blir det den 
andre Barnas General-
forsamling i vårt borettslag. 
Barn i alle aldre er 
velkomne! Møt opp i 
Bertrambingen (eller i B74 
hvis det regner). 

 
Radon

 
 
En generell informasjon til 
alle beboere (se også 
Bertramposten for mars): 
 
Radon har blitt målt i 
leiligheter som kan ha 

utfordringer med dette. Her 
er resultatet: 
 
26 leiligheter under 100Bq/m

3
 

12 leiligheter mellom 100 og 200 
Bq/m

3
 

13 leiligheter over 200 Bq/m
3
 

13 leiligheter har ikke svart  

 
Beboere som er omfattet av 
radonproblem har fått 
individuell informasjon og 
det blir satt i gang tiltak.  
Disse tiltakene kan være 
ganske kostbare, og vi vil 
innhente tilbud fra flere 
firmaer før vi starter opp. Vi 
kan derfor ikke gi noen helt 
eksakt dato for når når vi 
kommer i gang. Ingen av 
målingene er så høye at de 
gir noen grunn til panikk.   

 
Nytt tak på blokkene 

 

 
 
Arbeidet har startet i 
Bertramjordet 20 og 21. 
Dette var tidligere enn 
ventet, men nå er stillas på 
plass rundt denne blokken.  
 
Det er hengt opp tidsplan på 
hver inngangsdør. Der kan 

du sjekke framdriften i 
prosjektet og finne ut hvem 
du skal kontakte dersom det 
er ting du lurer på. 
 

Overgang fra 
NextGenTel til Get 

 

 
Husk at du må hente Get-
dekoderen på Kulturkafeen 
22. april mellom 18.00 og 
20.00. Har du ikke 
anledning til å hente selv? 
Snakk med en nabo som du 
kan gi en skriftlig fullmakt til.  
 
NextGenTel-utstyret må du 
levere inn på Åsbråten 
kulturkafe enten 29. eller 
30. april. 
 
Når dette skrives er det 
ennå ikke kommet skriftlig 
informasjon fra Get. Mange 
er utålmodige og ringer 
enten til Gets kundetelefon 
eller til Multinett. Dette er 
dessverre bortkastet tid, da 
ingen av oss vil være 
registrert som kunder i Get's 
system før etter kl. 17.00 
mandag 29. april! I 
informasjonen som kommer 
til hver enkelt fra Get vil det 

http://www.bertramjordet.no/


være forklart hvordan man 
skal gå fram for å bestille 
internett, tilleggskanaler 
osv. Les informasjonen 
nøye, og følg 
instruksjonene. 
 

Oppfølgingen av 
branninspeksjonen 

 
Rapporten fra Norsk 
Brannvern for 
besøksrundene som ble 
gjort før jul blir nå fulgt opp. 
Styrets målsetting er at 
brannsikkerheten i 
Bertramjordet minst skal ha 
karakteren "god". For å 
oppnå dette er det bl.a. 
nødvendig å få til bedre 
brannvarsling i 
fellesarealene, bedre 
merking av rømningsveier 
og flere røykvarslere. Vi 
kommer tilbake med mere 
informasjon om dette etter 
hvert.  
 

Ventilasjon på 
kjøkkenet 

 
 
Med brannen i nabolaget i 
friskt minne, ønsker vi å 
minne om at fett i 
avtrekkssystemet over 
komfyren kan medvirke til 
rask spredning av en brann 
som starter på komfyren. Ta 
derfor ut filteret i 
avtrekksvifta over komfyren 
og kjør det i 
oppvaskmaskinen med 

jevne mellomrom. Spray 
også fettløsende 
vaskemidler opp i vifta slik 
at fett som ligger nederst i 
vifta og nederst i 
ventilasjonsslangen løses 
opp. 
 

LOGO  
for borettslaget 

 
Har du et bilde av Bertram? 
Ønsker du at ditt bilde skal 
være vår offisielle logo? 
Send det inn til styret på 
styret@bertramjordet.no. Vi 
vil plukke ut de beste 
forslagene og la beboerne 
stemme fram det utkastet 
som skal brukes i framtidig 
profilering av borettslaget. 
 

Den store 
Sommerfesten!  

 
 
Et hvert borettslag med 
respekt for seg selv har en 
fast sommerfest. Denne blir 
i år lørdag 1. juni kl. 15.  
 
Bord/krakker blir satt opp i 
«paradegaten» i 
borettslaget (gangveien). 
Festkomiteen ordner griller. 
Deltakere tar med egen mat 
og drikke. 
 
Her blir det aktiviteter for 
barn og voksne, 
konkurranser og trivelig 
samvær! 
 
 

 
 

«3 om dagen» 

 
Hilsen Rusken 

 
 

Vi ønsker alle i 
Bertramjordet en 

riktig fin vår!  
 
    

 

Viktige telefonnumre: 
 

Styrekontoret: 

21 66 93 22 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Bomiljøvekter: 

916 60 516 

 

Servicesentralen (vaktmester): 

22 61 04 52. Dette nummeret 

fungerer også som vakttelefom 

utenom Servicesentralens 

åpningstid. 

 

Smart Security AS (parkering 

døgnvakt): 

22 10 18 05 

 

Henvendelse om kontrollavgift 

(man-tors 10.00-14.00):  

815 35 915 


