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Styret håper alle har 
hatt noen fine 
sommerdager! 
 
 

Ekstraordinær 
generalforsamling 
20. september 2011 

 

 
 
    Styret har besluttet å 
innkalle til ekstraordinær 
generalforsamling. Det er 
to saker som skal 
behandles: 
 
IN-ordningen  
(individuell nedbetaling av 
fellesgjeld)  

    Denne ordningen vil bli 
dyrere enn det som var 
opplyst på ordinær 
generalforsamling. Saken 
må derfor opp på nytt. 
 
Aksjonæravtale Multinett    
    Den noe turbulente 
situasjonen som har vært 
den siste tiden med skifte 
av leverandør på TV-
siden, har ført til at styret 
for Multinett ønsker en 
fastere forpliktelse fra 
aksjonærenes side 
(borettslagene).  
    Styret i Bertramjordet 
finner ikke å kunne inngå 
noen slik avtale uten å 
forelegge det for beboerne 
på en generalforsamling. 
Innkalling, med 
grundigere informasjon 
om de nevnte sakene, vil 
komme senere. Inntil 
videre ber vi om at flest 
mulig setter av tid denne 
datoen. 
 
 

Bertram på sokkel 
 

 
 
    Som kjent arbeides det 
med å få maskoten vår på 
sokkel. Våre søknader om 
finansiering av dette til 
USBL og bydelen har ikke 
ført fram, men vi vil gjøre 
nye framstøt i saken 
senere. Inntil videre har 
styret bestemt å gi 
kunstneren, Oddmund 
Raudberget, i oppdrag å 
modellere geitebukken, og 
rapporter forteller at han 
er i full sving med dette 
arbeidet. Dermed eier vi 
figuren, og vil kunne få 
den støpt og montert ved 
en senere anledning når 
økonomien tillater det. 
 



Dugnad 4. september 
kl. 13 

 

 
 
    Høstens dugnad nærmer 
seg og Grøntkomitéen har 
helt spesielle arbeids-
oppgaver som beboere til 
å få gjennomført: 
 

• Skråningen mellom 
B26-33 og gang-
veien nedenfor skal 
ryddes, fortrinnsvis 
av beboere på 
midtre tun; 

• Malingsboden ved 
siden av lege-
kontoret skal settes i 
stand og tas i bruk; 

• Bed ved p-plass 
utenfor lege-
kontoret skal 
ordnes; 

• Forsøke å få til en 
kompostbinge – 
eller flere; 

• Oppsetting av 
gjerde/levegg 
utenfor B21; 

• Planting av hekk 
utenfor B63. 

 

I tillegg håper vi både 
barn og voksne kan bidra 
til søppelplukking i 
borettslaget. Det er mulig 
flere oppgaver kommer til, 
men da blir de opplyst om 
på selve dugnaden.  
 
Har du forslag til ting som 
bør gjøres på dugnaden? 
Ta kontakt med leder av 
Grøntkomitéen, Kari Anne 
på karianne@bertramjordet.no.  
 
Kan du ikke delta i det 
fysiske arbeidet? Kaffe og 
kaker er alltid kjær-
komment hos dugnads-
gjengen. ☺ 
 
 

Vi minner om… 
 

 
 
    Oppbevaring av 
gjenstander utenfor boder 
i kjeller eller på loft i 
oppgangene er ikke tillatt 
på grunn av brannfare.  
    I garasjene kan du ha 
motorkjøretøy, takstativ 
og dekk.  
    Vaktmester kan fjerne 
ulovlige gjenstander uten 
forvarsel. Dette utgjør 

selvfølgelig ekstra 
kostnader for borettslaget.  
Enkelte plasser i garasjene 
er dessuten svært forsøplet 
av papir, sigarettstumper 
osv. 
 
Vi håper at alle beboere 
sørger for at vi har et 
ryddig område. Det bidrar 
til trivsel og senker 
utgiftene vi har.  
 
 
 
Klipp ut og heng på et 
synlig sted! 
����……………………….. 
Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
(tirsdager 19.00-19.45) 
 
Servicesentralen  
(vaktmester): 
22 61 04 52 
 
Smart Security AS 
(parkering døgnvakt): 
22 10 18 05 
Henvendelse om kontrollavgift 
(man-tors 10.00-14.00):  
815 35 915 
 
Bomiljøvekter Securitas:  
916 60 516 
 
Åsbråten Beboerforening 
(leie av Grendehuset, 
B25): 
993 69 263  
(tirsdager kl. 18-20) 


