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Styret håper alle har 
hatt noen fine 
sommerdager! 
 

 
 
Fasadeprosjektet 
Det er ikke til å unngå å 
legge merke til hvor fint 
det begynner å bli i 
området vårt. Malere og 
snekkere jobber på spreng 
for å bli ferdig til uke 39.  
 
Det har skjedd noen end-
ringer i hva som skal gjø-
res når. Her er oppdatering 
av framdriftsplanen per 
10. august: 
 
Vasking og maling: 
Nr. 1 - 14: Uke 32-37 
Nr. 25 - 43: Uke 36-39 
Nr. 44-62: Uke 30-32 

Nr. 67-73: Uke 31-34 
Bytting av panel:  
Uke 31-33 
Tilpasning av nye tak: 
Uke 31-36 
Bytting av renner og ned-
løp:  
Uke 31 og 32 
 
Har du spørsmål om dette? 
Send en e-post til 
maling@bertramjordet.no 
Eventuelle nye 
oppdateringer blir lagt ut 
på våre hjemmesider 
fortløpende. 
 
Leveggene mellom 
leilighetene er med i 
kontrakten, mens gjerder 
og terrasserekkverk må 
males av den enkelte 
beboer. Når det gjelder 
levegger er det en 
begrensning på 15 m2, dvs 
7,5 m2 på hver side. Hvis 
du har større levegg enn 
dette må du male resten 
selv.  
 

Det du trenger av maling 
får du utlevert på 
styrekontoret. 
 
Balkongdører blir ikke 
malt nå. Grunnen er at 
standarden på disse dørene 
varierer, og at noen av 
dem vil være modne for 
utskiftning etter hvert. 
Styret jobber med å få til 
en samlet vurdering av 
tilstanden på ytterdører, 
balkongdører og vinduer 
for alle husene i 
borettslaget. 
 
Alle boddørene er med i 
kontrakten og skal males 
av Regnbuen AS. 
 
Brannslukkingsapparat 
Viktig melding fra HMS-
gruppa:  
Snu brannslukkings-
apparatet opp ned noen 
ganger i dag. Dette bør 
gjøres hvert kvartal, så er 
du sikker på at det 
fungerer hvis det plutselig 



skulle bli bruk for det. 
Gjør det i dag så glemmer 
du det ikke. 
 

 
 
Bertram på sokkel? 
Bertramjordet borettslag 
har fått navn etter geite-
bukken Bertram som 
levde på Søndre Aas gård. 
Bertram beitet på jordet 
rett nedenfor Bertram 
barnehage. 
 
Styret har den siste tiden 
undersøkt mulighetene for 
å få satt opp en geit som 
ligner på Bertram.  
Billedhoggeren Oddmund 
Rauberget har sagt seg 
interessert i å lage 
skulpturen i bronse og har 
lovet oss en svært bra pris. 
Utgiftene med en slik 
skulptur er likevel så store 
at vi må ha tilskudd fra 
mange forskjellige hold 
for å kunne realisere 
prosjektet. Det er derfor 
mye som må gjøres før 
Bertram kommer på plass.  
 
Har du lyst til å delta i ei 
gruppe som skal jobbe 
med dette prosjektet? Da 

kan du ta kontakt med 
styret, enten til 
styret@bertramjordet.no, 
eller til 
oddvarp@bertramjordet.no. 

 
 

 
 
Siste frist 
Jamfør Bertramposten for 
juni.  
30. august blir alt som 
ikke er fjernet fra loftene i 
nr. 22 – 23 og nr. 63 – 64 
kastet, bl.a. av hensyn til 
brannfaren. 30. august blir 
også alle syklene i 
sykkelboden på nedre tun, 
som ikke er merket med 
navn og adresse, gitt bort 
til FAU.  
 
 
 
 

 
 
Sykler i oppgangene 
Styret minner om at sykler 
ikke skal plasseres inne i 
oppgangene, men ute i 

sykkelstativet. 
Vaktmesteren har ordre 
om å fjerne sykler som 
står inne i oppgangene og 
sette dem utenfor 
inngangen. Vennligst sett 
sykkelen din på utsiden – 
da kan vaktmesteren bruke 
tiden sin på noe annet.     
 
 
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. 15-18 

 
 


