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Radon 

 

Styret har nettopp mottatt 

melding om høyt nivå av 

radon i et rekkehus på 

Storetun. Denne saken vil 

bli fulgt opp med tiltak 

snarest mulig.  

Samtidig oppfordrer vi 

alle som bor i rekke-

husene, spesielt de som 

har beboelsesrom under 

bakkenivå, om å gjennom-

føre radonmåling i sin 

bolig. Slik måling bør 

helst foretas i den kalde 

perioden av året, så det 

passer godt å starte i 

september. 

Målingen foretas ved at 

det plasseres ut en boks på 

størrelse med en fyrstikk-

eske i de rommene man 

ønsker å måle. Målingen 

foregår over en periode på 

2 måneder, deretter sendes 

boksene inn til firmaet 

som registrerer resultatene 

og rapporterer tilbake. 

De som ønsker radon-

måling må melde fra til 

styret@bertramjordet.no 

snarest mulig, og senest 

innen 10. september. 

Fakta om radon 

 Radon er en usynlig og 

luktfri edelgass, som 

dannes kontinuerlig i 

jordskorpa. 

 Radonatomene kan lett 

unnslippe berggrunn og 

jord og komme ut i luf-

ten som vi puster inn. 

 Utendørs vil radonkon-

sentrasjonen normalt 

være lav, og helsefare 

oppstår først når gassen 

siver inn gjennom 

sprekker og utettheter 

mellom byggegrunnen 

og bygningen og opp-

konsentreres i vårt in-

nemiljø. 

 Radonnivåene i norske 

bygninger varierer mye 

– fra 10 Bq/m
3
 i de 

beste tilfellene til over 

10.000 Bq/m
3
 i de ver-

ste. 

 Radon er den nest hyp-

pigste årsaken til 

lungekreft etter aktiv 

røyking. 

 Statens strålevern har i 

2009 vedtatt å endre 

sine anbefalinger for 

radon. Strålevernet an-

befaler nå at radonni-

våer holdes så lave som 

mulig i alle bygninger, 

og at tiltak bør utføres 

når radonnivået i ett el-

ler flere oppholdsrom 

overstiger 100 Bq/m
3
. 
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Ekstraordinær 

generalforsamling om 

TV/bredbånd 

 
 

Generalforsamlingen 

vedtok som kjent at denne 

saken skal opp på en 

ekstraordinær general-

forsamling i høst. Styret 

jobber med en del 

avklaringer for å skaffe 

oversikt over de ulike 

alternativene som møtet 

bør behandle/ta stilling til. 

Vi kommer tilbake med 

dato for den ekstra-

ordinære generalfor-

samlingen etter styremøtet 

i september. 

 

Ballbinge nedre tun 

 
 

Ballplassen på nedre tun 

gjøres nå om til ballbinge 

med kunstgress, nye 

multifunksjonsmål, 

volleyballnett og 

sittebenker. Borettslaget 

prioriterer utearealer og vi 

håper dette gir barn, unge 

og voksne en mulighet til 

å utfolde seg. En offisiell 

åpning skal foretas senere 

i høst og bilder kommer i 

neste utgave av Bertram-

posten. Følg med! 

 

 

«3 om dagen» 

 
Borettslaget vårt har aldri 

vært som rent og pent som 

under jubileet 2. juni. Nå 

skal vi holde det ved like! 

Vi minner om at hvis vi 

alle plukker opp 3 ting 

(papir osv.) som skal i 

søppelboksen hver dag, vil 

vi kunne fortsette å glede 

oss over å ha det fint rundt 

oss. Så vi videreformidler 

oppfordringen fra Rusken: 

"3 om dagen". 

 

 

Parkering 

 
 

Trenger du parkerings-

plass? Borettslaget har 

fortsatt ledige plasser for 

kun kr. 150/mnd. Kontakt 

Tayyab (mobil 93868147) 

hvis du trenger en plass 

eller hvis du har spørsmål 

rundt parkering. 

 

 

 

 

 

Viktige telefonnumre: 

 

Styrekontoret: 

21 66 93 22 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Bomiljøvekter: 

916 60 516 

 

Servicesentralen 

(vaktmester): 

22 61 04 52 

 

Vakttelefon utenom 

Servicesentralens 

åpningstid: 

905 96 044 

 

Smart Security AS 

(parkering døgnvakt): 

22 10 18 05 
Henvendelse om kontrollavgift 

(man-tors 10.00-14.00):  

815 35 915 

 


