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Styret håper alle har 
hatt en fin sommer! 
Nå er styrekontoret 
åpnet igjen, så det er 
bare å ta en tur 
innom! 
 

 
Tunkontakt og 
oppgangskontakter 
Oppgaven til en 
tunkontakt eller 
oppgangskontakt er å 
sørge for at nye beboere 
får en hyggelig velkomst 
til borettslaget, og er en 
ressurs for beboerne på 
tunet eller oppgangen. 
Akkurat nå mangler vi tun 
kontakt i B67-73 og i 
oppgangene B64 og B66. 
Hvis du har lyst til å være 
enten tun eller 
oppgangskontakt ta 

kontakt med Heidi på 
heidi@bertramjordet.no 
 

 
 
Grønt Komiteén 
Grønt komiteén har mange 
prosjekter på gang, det er 
mye å ta tak i på området 
vårt. Det største prosjektet 
akkurat nå er å oppgradere 
lekeplassene. For å spare 
penger for borettslaget 
prøver grønt komiteén å 
gjøre så mye som mulig 
selv. Dette er tidkrevende 
og de hadde satt veldig 
stor pris på om det var 
flere som kunne tenke seg 
å hjelpe til. Man trenger 
ikke komme på møter, 
men er en person som de 
kan ringe til når det er 
behov for ekstra hender. 

Ønsker du å stå på denne 
listen send en e-post til 
karianne@bertramjordet.n
o 
Styret håper mange 
melder seg så området kan 
bli endre hyggeligere enn 
det det er i dag! 
 

 
 
Eksterne midler 
Det er mange fond i 
kommunen/bydelen etc. 
det er mulig å søke om 
støtte fra til forskjellige 
prosjekter. Styret prøver 
hele tiden å finne de 
forskjellige fondene og få 
sent avgårde en søknad. 
Som nevnt tidligere i 
Bertramposten har vi fått 
mange av dem innvilget.  
Her kommer en liten 
oversikt over de siste 



eksterne midlene som er 
blitt tilgode satt  
Bertramjordet boretsslag: 

- Kr 15 000 
Frivillighetsmidler 
fra Bydel Søndre 
Nordstrand til B74 

- Kr 45 000 
tilgjenlighetsmidler 
fra Oslo kommune 
for handicaprampe 
foran B24 og B74 

- Kr 66 000 fra USBL 
sitt miljøfond til 
diverse prosjekter. 

 
Dette er meget positivt!  
 
Vet du om fond vi kan 
søke om midler fra ta 
kontakt med styret med en 
gang! Enten ved å komme 
innom kontoret tirsdag 
kveld eller send oss en e-
post på 
styret@bertramjordet.no 
 

 
 
Søppel, søppel, søppel 
Det er blitt skrevet 
gjentatte ganger i 
Bertramposten at det må 
bli slutt på at noen setter 
fra seg søppel utenfor 
søppelbodene. Skal man 

kaste større gjenstander 
har vi en Carporten som er 
åpen første onsdag i hver 
måned fra kl 18-21. Her 
kan man kaste hva man 
vil. Eller ta en tur til 
Grønmo. 
Det koster borettslaget kr 
400 per gang 
servicesentralen må 
komme og hente søppel 
som er blitt satt utenfor 
søppelboden eller ligger 
på området. Når dette 
skjer flere ganger i uken, 
blir regningen på mange, 
mange tusen kroner i løpet 
av året. Dette er penger 
som går ut av husleien vi 
alle betaler hver måned. 
Denne utgiften er ganske 
unødvendig og disse 
pengene kunne vært brukt 
på en mye bedre måte. 
Hvis alle tar ansvar for sitt 
eget søppel og sier ifra 
hvis de ser noen som 
setter fra seg søppel 
utenfor søppelboden 
kanskje vi kan redusere 
denne store utgift posten. 
Vi må jobbe sammen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klipp ut og heng på et 
synlig sted! 
����……………………….. 
 
Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
(tirsdager 19.00-19.45) 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
A1 Security AS 
(parkeringsselskapet): 
95 700 600 
 
Åsbråten Beboerforening 
993 69 263  
(mandag-torsdag,  
kl. 16-21) 


