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Bertram kommer 
 

Bertramjordet borettslag 

fyller 25 år i 2012. Dette 

skal feires. En av tingene 

som skjer er at vi skal 

avduke statuen av Bertram 

på området vårt! Dette 

skjer lørdag 2. juni kl. 

13.00. Etter avduking vil 

det bli et variert program 

både for barn og voksne. 

Sett av denne lørdagen i 

kalenderen. Mer 

informasjon vil komme 

når den store dagen 

nærmer seg. 

 

Er det noe du og familien 

din kan bidra med på 

denne dagen?  Eller har du 

lyst å være med på å 

organisere en festdag 

sammen med naboene 

dine? Send en epost til 

25ar@bertramjordet.no 

 

 

Noen fra PR komiteen vil 

komme og banke på døren 

din og fortelle mer om 

denne dagen. Styret håper 

mange har lyst å være med 

og gjøre dette til en 

skikkelig festdag for store 

og små. 

 

 
Nytt styre 
 

Det er snart tid for å velge 

et nytt styre. Det er mest 

ønskelig at styret er 

allsidig og representerer 

mangfoldet som er i 

borettslaget. Ønsker du å 

delta i styrets arbeid? Ta 

kontakt med valgkomiteen 

på e-post: 

valg2012@bertramjordet.

no 

 

 

 
Egenkontroll av 

brannsikringsutstyr 

 

I desember ble det sendt ut 

skjemaer for egenkontroll 

av brannsikringsutstyr. 

Det er viktig at utstyret 

sjekkes og at dette 

rapporteres tilbake til 

styret. Dette tar kun noen 

få minutter og du kan 

rapportere elektronisk på 

nettsiden til borettslaget 

eller i papirversjon som 

legges i postkassen 

utenfor Bertramjordet 24 

(styrekontoret). Vennligst 

gjør dette innen 28. 

februar. 
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Nettleieprisen fra 

Hafslund går ned 
 

Hafslund har sendt 

beskjed om at de setter 

ned prisen på nettleie. 

Størst konsekvenser har 

det for deg som 

privatperson. Fastbeløpet 

for privatkunder reduseres 

fra kr 1000 til kr. 750 per 

år. Energileddet reduseres 

med 2,12 øre per kWh. 

Prisen på strøm kommer 

som vanlig i tillegg til 

nettleien. Mer informasjon 

er tilgjengelig på 

www.hafslundnett.no. 

Dette får minimalt med 

konsekvenser for 

borettslaget og vil derfor 

ikke påvirke 

felleskostnadene 

("husleie") 

  

Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er 

satt til 24. april kl 18.00 på 

Grendehuset. Mer 

informasjon vil komme 

senere. 

 

 

 

 

 
Nedbetaling av 

fellesgjeld 
 

Det nærmer seg første 

mulighet for nedbetaling 

av fellesgjeld. Elin Fagerli 

fra USBL har tidligere 

sendt ut informasjon 

vedrørende dette. De som 

ønsker å innfri deler av, 

eller hele, fellesgjelden i 

april, må kontakte Elin 

senest 1. mars. Tlf: 22 98 

38 00 eller på mobil: 411 

48 554 

 
Klipp ut og heng på et synlig 

sted! 
……………………….. 

 

Styrekontoret: 

21 66 93 22 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Bomiljøvekter:  

916 60 516 

 

Åsbråten Servicesentral: 

22 61 04 52 

 

Vakttelefon utenom 

Servicesentralen åpningstid: 

905 96 044 
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