
Bertramposten 
Mai 2009 
    

    

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

    

Redaksjon: Marthe Giddens, Heidi Biseth, Oddvar Hansen 
 

 

 
 

Vårdugnad 
Tusen takk til alle som 
møtte opp på 
vårdugnanden! 
Kjempegøy at så mange 
stilte opp for nabolaget og 
veldig mye ble gjort. 
Dessverre fikk vi ikke 
malt på grunn av regn, 
men ikke fortvil - det blir 
en egen maledugnad 
søndag 7.juni  kl 13:00. Vi 
håper like mange stiller på 
denne dugnaden slik at alt 
som trenger å males blir 
malt på en dag.  Har man 
ikke mulighet til å male 
setter alle som jobber stor 
pris på en liten kakebit  ☺ 
 
Har du andre ideer om hva 
som bør gjøres i området 
er det bare å ta kontakt 
med Grønt komitéen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilbrann 
Som nevnt i forrige 
Bertramposten var det natt 
til 26 april en bilbrann 
foran blokk nr 21. Dette 
kunne ha utviklet seg til 
en meget alvorlig brann 
hadde det ikke vært for 
Henning Enlien i nr 20. 
Han løp uredd ned på 
parkeringsplassen og fikk 
slokket brannen før den 
utviklet seg. Stor takk til 
Henning! 
 
Det er to styremedlemer 
som jobber videre med 
nye tiltak angående 
brannsikkerhet i 
borettslaget. Har du noe å 

melde ta kontakt med 
styret i dag. 
 

 
 
Gartnerprisen 2008 
Gartnerprisen deles ut av 
USBL hvert år til de 
borettskag som har det 
hyggeligste uteområdet, 
triviligste bakgård og det 
mest funkjsonelle 
uteområdet. I år så vant 
Bertramjordet første 
premien på kr 25 000! Det 
kommer bilder og omtale i 
neste USBL nytt. Følg 
med. Det er ikke bestemt 
hva disse pengene skal 
brukes til enda, men det 
må være noe som syntes 
for alle bebore. Har du 



forslag? send en 
epost/brev til styret med 
ideen din. 
styret@bertramjordet.no 
 

 
 

Trenger du 

parkeringsplass? 
Styret vil minne alle 
beborere på at det fortsatt 
er ledige parkeringsplass 
på området. En plass 
koster kr 150 pr mnd. Ta 
kontakt med styret hvis du 
er interessert. 
 
 

 
 

Tagging 
Det har vært noen 
episoder med tagging på 
borettslagets området. 
Dette er helt uakseptablet 
og styret vil konsekvent 
anmelde alle forhold til 
politiet. Forelde til barn 
som blir tatt for tagging 
må betale alle utgiftene til 
å få fjernet taggingen.  

 
Styret håper det ikke blir 
flere politianmeldelser i 
fremtiden. 
 
 
 

 

 

 

B74 
Endelig er det gamle 
vaskeriet ferdig og det var 
offisiell åpning på 
vårdugnaden. Noen 
beboere har tatt det i bruk 
allerede, men det står 
fortsatt ledig mange 
dager/kvelder. Ønsker du 
å bruke rommet går du inn 
på hjemmesidene våre 
www.bertramjordet.no og 
trykker på linken som sier 
B74. Der kan man booke 
rommet. Første gang man 
skal booke rommet må 
man ha brukernavn og 
passord. Dette får man av 
styret. Mye frivilligarbeid 
er lagt ned i dette huset så 
styret håper alle beboere 
vil bruke det.  
 

 
 
 
 
 

 

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) 


