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Valg 2009 
Generalforsamling 2009 
nærmer seg med 
stormskritt og valg-
komiteén har startet sitt 
arbeid. To styre-
medlemmer og fem 
varamedlemmer er på valg 
i år. Ønsker du å sitte i 
styret? Det gir deg både 
verdifull erfaring og er et 
bidrag til lokal-
demokratiet. Ta kontakt 
med valgkomiteén på e-
post: 
valgkomite@bertramjordet.no, 
eller til Bjørn på telefon 
99264808 
 
 

 
 

Café VEDSIDENAV 
21. januar åpnet Café 
VEDSIDENAV i 
Dyretråkket 30. 
Undertegnede har spist 
middag der og maten 
anbefales. Ta turen innom! 
Åpningstider er tirs-tors 
11-19. Fre og lør 13-21 og 
søn 13-19. De serverer 
lunsj og middag. Samt 
take away and catering. 
Tlf.: 41 27 24 60.  
 

 
 

Saker til 

generalforsamling 
Styret vil minne alle 
beboere om å levere saker 
til generalforsamling 
skriftlig før 1. mars. De 
kan leveres i postkassen 
utenfor styrekontoret eller  
sendes per e-post til 
styret@bertramjordet.no  
 

 
 

Nye Dører  
Om ikke lenge kommer 
ytterdørene i blokkene til å 
skiftes ut. Håper alle kan 
være med å ta vare på 
disse slik at de kan holde 
seg pene i mange nye år. 
 
 



 
Beboermøte 
22. januar var det 
beboermøte etter ønske fra 
flere beboere. Styret vil 
takke de som kom.  Saker 
som ble diskutert var den 
økonomiske situasjonen i 
borettslaget, HMS, gamle 
vaskeriet og garasje feiing.  
 
I fremtiden håper vi at 
enda flere av beboerne i 
fremtiden møter opp på 
beboermøter og general-
forsamling, og dermed 
bidra til et enda mer 
engasjerende bomiljø. 
 

 
Brannstige 
En brannstige er en kjekk 
ting å ha for de som bor 
over 1. etasje. Beboere er 
selv ansvarlig for 
alternativ rømningsvei. 
First Alert selger 
sammenleggbare brann-

stiger man fester i vindus-
karmen. Ta direkte 
kontakt for mer 
informasjon 
http://www.sikkerheten-
selv.no/product/215/first-
alert-el52w2-brannstige- 
 

 
 

Avviksskjema 
Styret i borettslaget går 
jevnlige runder i området 
og sjekker at alt er i orden. 
Hvis du ser mangler på 
eksempel lekeplassene 
eller loftet, bodene etc., er 
det flott om dette blir 
meldt tilbake til styret slik 
at det blir rettet opp. Lever 
styret en skriftelig beskjed 
om hva som er galt og vi 
skal få fikset det så fort 
som mulig.  
 
Aviksskjema finnes også 
på vår hjemmeside under 
”Nyttig”. 
 

 

 

Det gamle vaskeriet 
Flere beboere har 
engasjert seg i hva vi skal 
bruke det gamle vaskeriet 
i Bertramjordet 74 til. Det 
skal nå pusses opp og bli 
et alt-mulig-hus med 
kjøkken. Man skal kunne 
øve i band, ta med 
symaskinen, gruppemøte, 
hobby rom etc. Det er bare 
fantasien som setter 
grenser her. Vi regner med 
at rommet vil stå ferdig til 
påske! Styret kommer 
tilbake til rutiner for utlån 
av huset. 
 

 

Klipp ut og heng på et 

synlig sted! 

����……………………….. 

 

Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
(tirsdager 19-20) 
 
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) 


