
Bertramposten 
Juni 2009 
 

 

www.bertramjordet.no 
Kontortid styret: tirsdager kl. 19.00-19.45 STENGT I JULI 

 

Redaksjon: Marthe Giddens, Heidi Biseth, Oddvar Hansen 
 
 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer! 
 

 
Nye lekeplasser 
Det blir jobbet med å 
oppgradere lekeplassene 
på Storetun og Midtretun 
denne sommeren/høsten. 
Det er blitt hentet inn 
forskjellige tilbud og 
styret har valgt det 
alternativet som vi synes 
gir best resultat for 
pengene. For å holde 
kostnadene så lave som 
mulige er vi avhengige av 
at frivillige vil stille opp 
og hjelpe til med å få disse 
lekeplassene på plass. Mer 
informasjon om dette 
kommer når det blir 
aktuelt. 
 

 
 

Husbanklån 
Etter nøye vurdering og 
mye regning fram og 
tilbake har borettslaget 
kjøpt seg fri fra fastrente 
avtalen i Husbanken. 
Dette innebærer at vi må 
ta kostnaden med å bryte 
en slik avtale i juni, men 
vi vil i løpet av to år spare 
inn dette beløpet samt ett 
betydelig stort beløp for 
borettslaget. Renten på 
fastrentelånet er meget 
høy i forhold til flytende 
rente i dagens marked. 
Ifølge Norges Banks siste 
rentemøte kommer renten 
til å forbli lav fremover. 
Styret har tatt avgjørelsen 

å bryte avtalen fra juni av. 
Vi er sikre på at 
borettslaget totalt kommer 
til å spare store beløp på 
denne avgjørelsen. Skulle 
det vise seg at renten 
begynner å stige igjen vil 
styret ta en ny vurdering 
om vi skal binde renten på 
nytt. Fastrenten i dag er 
fortsatt lavere enn den 
fastrenten borettslaget 
hadde på lånene i 
Husbanken. For spørsmål 
rundt dette, send en e-post 
til 
styret@bertramjordet.no 
 
 
 

 



 

Maling av gjerder etc 
Styret vil bare minne om 
at de som vil male 
gjerdene sine i sommer 
kan ta kontakt med Grønt- 
komiteens leder Kari 
Anne på e-post 
karianne@bertramjordet.n
o. Hun vil finne frem 
maling som blir dekket av 
styret. 
 

 
 

Postkasseskilt 
Det er fortsatt mange som 
ikke har bestilt postkasse 
skilt til postkassene sine. 
Nå som ferien står for dør 
og det sikkert kommer til 
å være vikarer som leverer 
ut posten i sommer, kan vi 
gjøre jobben til Posten 
mye enklere hvis alle kan 
ha skilt på postkassen sin. 
Dette gjelder for de som 
bor i blokkene og 
rekkehusene. Skilt kan 
bestilles på hjemmesidene 
våre under linken Nyttig. 
Gjør det i dag! 
 
 

 
 
 

Handikapparkering 
Kanskje har de fleste lagt 
merke til denne nye 
parkerings plassen 
allerede. Mellom blokkene 
21 og 22 er det nå blitt en 
ny og stor handikap 
gjesteparkeringsplass. 
 

 
 

Grille 
Det ser ut som om 
sommeren endelig har 
kommet til Bertramjordet 
også. Da får gamle og nye 
griller gjort sin nytte. 
Styret vil bare minne alle 
om å ta forhåndsregler og 
være forsiktige!  
Husk at dere som bor i 
blokker bare kan bruke 
elektriske eller gassgriller 
på balkongene sine. Nyt 
sommeren! 
 

 
 

Sommerferie 
Styrekontoret er stengt i 
juli, men vi er tilbake 
igjen til høsten med ny 
energi.  
 

 

 

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. 16-21) 


