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Generalforsamling 

 
Årets generalforsamling 
finner sted mandag 23. 
april kl. 18.30 i Grendehus 
Øst. Egen innkalling 
kommer senere. 
 
I år er tre faste styre-
medlemmer, styreleder og 
fem varamedlemmenr på 
valg. Valgkomiteen består 
av: 
Yngve Fjellstad (leder) 
Eva Johnsen og 
Frode Skoglund 
 

Forslag med navn på nye 
medlemmer til styret kan 
legges i postkassen 
utenfor styrekontoret i nr. 
24. Det må da legges i en 
konvolutt merket med ”Til 
valgkomiteen”. 
 

 

Oppussing av bad 

 
Har du planer om å pusse 
opp badet ditt? Husk at du 
har ansvar for at dette 

skjer i henhold til 
våtromsnormen. Siden 
styret i borettslaget må 
holde tilsyn med dette, er 
det viktig at du søker 
styret om å få utføre 
utbedringer på badet. 
Dette kan sendes til 
styret@bertramjordet-
borettslag.no eller legges i 
postkassen utenfor 
styrekontoret i 
Bertramjordet 24. 

 
 

 

Grøntkomiteen 

 

Grøntkomiteen trenger et 
nytt medlem fra nedre tun. 
Er du glad uteområder og/ 
eller hage og kan tenke 
deg å være med i denne 
komiteen, kan du ta 
kontakt med Lill Aronsen 

i Bertramjordet 23 eller 
legge beskjed i postkassa 
til styret utenfor 
Bertramjordet 24. 
 

 

Kasting av søppel 

 
All søppel skal kastes i 
søppelbodene – ikke settes 
utenfor! Papp/papirsøppel 
brettes og legges i luken 
for papiravfall. Dette er 
viktig fordi søppel 
tiltrekker skadedyr. 
Dessuten koster dette oss 
mye penger. Vi betaler 
store beløp for å få fjernet 
søppel som har stått 
utenfor søppelbodene. Når 
borettslaget må ut med 
penger på denne måten, er 
dette noe som påvirker 
husleien til alle beboerne. 
  
Husk og kaste papiravfall 
etter sjokolade, potetløv 
og lignende i søppel-
kassene som er plassert 
rundt i borettslaget, IKKE 
slipp det rett ned på 
bakken. Ved å holde det 



pent rundt oss, får vi en 
bedre pris for leilighetene 
våre hvis vi skal selge. Det 
skaper også et hyggeligere 
miljø og høyner trivselen 
for alle. 

 
 
Carporten 
 

Levering av avfall i 
Carporten er et tilbud kun 
til borettslagets beboere, 
men vi har ikke kapasitet 
til å ta i mot store mengder 
avfall. Derfor er det kun 
tillatt å gå 1 tur med tralle 
utlånt i Carporten. 
 

Hvis du har større 
mengder avfall du vil bli 
kvitt, kan dette leveres 
kostnadsfritt på Grønmo 
gjenbruksstasjon for alle  
som betaler renovasjons-
avgift til Oslo kommune. 
Det gjør vi gjennom 
husleien.  
 
Det er åpent for biler/biler 
med tilhenger med tillatt 
totalvekt inntil 3500 kilo 
og last inntil 2,5 m3.  
 
Adressen til Grønmo er: 

Sørliveien 1, 1279 Oslo, 
åpningstid: mandag 0730-
1930, lørdag 0900-14.00. 
 
 

Rensing av luftekanaler i 

blokkene 

 
Luftekanaler i alle 
blokkleilighetene skal 
renses i løpet av våren 
Dette arbeidet starter i 
midten av mars og firmaet 
som skal gjøre det for oss 
må inn i hver enkelt 
leilighet. Mer informasjon 
vil bli gitt til beboerne når 
tiden for dette nærmer seg. 
 

 

Nye Websider 

 

 
 

Bertramjordet borettslag 
har fått nye web-sider. Vi 
håper dere vil ha nytte av 
sidene. Send oss gjerne 
tekst og bilder hvis det er 
informasjon dere synes 
bør være på web-sidene 
våre. 
www.bertramjordet-

borettslag.no 
 
 

Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
First Park & Security AS: 
22 75 30 30 
 

Åsbråten Beboerforening 
993 69 263 
 
 
 


