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Etter 2. juni 

 
Styret og arrangements-

komiteen har hatt opp-

summeringsmøte. Det er 

enighet om at vi må 

utnytte de mulighetene 

som jubileums-

arrangementet skapte til 

nye tiltak for å skape 

trivsel, tilhørighet og blest 

om borettslaget vårt. 

Eksempel på ting vi skal 

jobbe videre med er ny 

logo for borettslaget, ny 

velkomstbrosjyre og 

jubileumsbrosjyre som 

oppsummerer boretts-

lagets historie. Kom 

gjerne med forslag til ting 

du mener vi kan gjøre, alle 

innspill er velkomne. 

 

Noen bilder fra 

arrangementet er nå lagt ut 

på hjemmesiden vår. 

Trafikksituasjonen 

 
Mange er bekymret over 

at enkelte kjører alt for 

fort på den kommunale 

veien gjennom boretts-

laget. Saken om å få farts-

dumper vil bli tatt opp på 

nytt med Oslo kommune. 

Saksbehandlingstiden for 

slike saker er svært lang i 

kommunen, og i mellom-

tiden vurderer vi særlige 

tiltak fra vår side, f.eks. 

maling på asfalten og/eller 

skilt som gir bilførerne en 

ekstra påminnelse om at 

de må dempe farten. 

 

Hageavfall 
Hvor skal du gjøre av 

hageavfallet ditt når du 

steller hagen? Mange 

kaster det i skogen rundt 

borettslaget. Grønt-

komiteen jobber med å få 

til bedre løsninger, men 

foreløpig foreslår vi at 

dere sørger for at hage-

avfallet kastes så langt inn 

i skogen som mulig. 

Borettslaget har også en 

kompostkvern til utlån.  

 

Ved nedre tun er det lagt 

duk og bark på et område 

som tidligere ble brukt til 

hageavfall. Vennligst ikke 

kast hageavfall her. 

 
 

 

Tuja kan være pent, 

men... 
Tuja er en vanlig hekk-

plante, for vanlig mener 

enkelte. Mange glemmer 

at disse plantene vokser 

seg store etter hvert, opptil 

7 - 8 meter høye under 

http://www.bertramjordet.no/


gode vekstforhold. I 

praksis er det da for sent å 

beskjære/klippe dem, da 

de er blitt til trær med 

tykke stammer som 

stenger for solen både for 

deg selv og naboen. Hvis 

du allerede har plantet 

tuja, sørg for å klippe dem 

fortløpende. Bildet viser 

en tujahekk slik den kan 

se ut hvis den stelles 

(B23). 

 

 
 

Hvis du trenger hjelp til 

dette, kan du gjerne ta 

kontakt med Grønt-

komiteen i borettslaget 
(karianne@bertramjordet.no). 

 
 

Parkeringsselskap 
 

 
Smart Security er vårt 

parkeringsselskap. De blir 

medlem av Parkerings-

klagenemda fra 1. juli. Det 

er en god nyhet fordi det 

betyr bedre rettssikkerhet 

for de som parkerer hos 

oss. Samtidig har vi en 

dårlig nyhet: Kontroll-

gebyret for de som 

feilparkerer økes til kr. 

810. 

 

3 om dagen 

 
Borettslaget vårt har aldri 

vært som rent og pent som 

under jubileet 2. juni. Nå 

skal vi holde det ved like! 

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". 

 

 

Styret ønsker alle 

beboere en god 

sommer! 

 

 
 

 
 

 

 

Klipp ut og heng på et 

synlig sted! 

……………………….. 

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 


