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Kontaktpersoner 
 
Vi vil også få benytte 
anledningen til å takke alle 
dere som har vært kontakt-
personer det siste året for 
den gode jobben dere har 
gjort! 
 
Styret i borettslaget er 
ikke alltid tilgjengelig, 
men for å skape et bedre 
tilbud til beboerne har vi 
ordningen med kontakt-
personer i hver oppgang 
og på hvert tun. Vet du 
hvem som er din kontakt-
person? 
 
Nr. 1-19 Sara Mosevi (nr. 13) 
Nr. 20 Heidi Biseth 
Nr. 21 Piotr Bobrowicz 
Nr. 22 Wenche Krastev 
Nr. 23 Kari Anne Klungseth 
Nr. 26-43 Grete Stensby  
                 (nr. 26) 
Nr. 44-62 Unni Berge (nr. 48) 
Nr. 63 Bjørn Kristiansen 
Nr. 64 Maria Rodval 
Nr. 65 Heidi & Kjetil Nilsen 
 
Vi mangler kontakt-
personer for oppgang     

nr. 66 og for nr. 67-74. Er 
det noen som vil gjøre noe 
hyggelig for sine naboer? 
Det er ikke mye arbeid! 
Ta kontakt med styret. 
 
Hva kan du bruke kontakt-
personen din til? 
Vedkommende kan svare 
på en del praktiske 
spørsmål du har 
vedrørende det å bo i 
borettslaget eller 
viderehenvise deg til rette 
instans. Hvis det er noe du 
ønsker å ta opp med styret, 
men synes dette er 
vanskelig, kan du benytte 
din kontaktperson.  
 
Kontaktpersonen ønsker 
også nye beboere 
velkommen og deler ut en 
oppmerksomhet ved større 
anledninger som bryllup, 
fødsel, runde år osv. Det 
forutsetter selvfølgelig at 
personen vet at dette 
finner sted – så gi gjerne 
beskjed! Målet er å øke 
trivselen til beboerne. 

Utekraner 
 
Alle i småhus og 
rekkehusene er ansvarlig 
for at utekranene nå er 
stengt, og tømt for vann. 
Hvis det ikke er gjort må 
det gjøres umiddelbart for 
å unngå sprengte rør. Ta 
kontakt med 
Servicesentralen hvis du 
trenger hjelp.  
Tlf: 22 61 04 52  
 
 
Garasjene 
 
Etter en gjennomgang av 
garasjene 25. oktober 
ønsker vi å komme med 
en påminnelse til alle 
beboere: 
Det er kun tillatt med 
motorisert kjøretøy på 
garasjeplassen i tillegg til 
1 sett med dekk og 
takstativ (ikke takboks). 
Annet som du har stående 
på din garasjeplass utgjør 
en brannfare for deg og 



dine naboer. Vær derfor 
vennlig og respekter dette! 
 
I tillegg vil vi minne om at 
det ikke er tillatt å 
reparere bil inne i 
garasjen. 
 
 
Trappevask 
 
Gjentatte ganger har 
vasking vært et tema i 
Bertramposten, men vi ser 
likevel at dette ikke er 
tilfredsstillende overalt. 
Styret vedtok 2. november 
at vi skal leie inn Service-
sentralen til å vaske opp-
gangene i blokkene. Dette 
skjer fra 1. desember.  
 
 
Dugnad 
 
På vegne av alle beboerne 
i Bertramjordet borettslag 
takker vi de beboerne som 
stilte opp på dugnad 
lørdag 9. oktober! 
Deltakelsen var stor på de 
fleste tun, med en god del 
nye ansikter. På tunet 
rundt Bertramjordet 1 - 25 
kunne deltakelsen absolutt 
vært større og vi håper på 
en bedring til vår-
dugnaden. Husk at 
dugnadene bidrar til å 
holde fellesutgiftene nede 
ved at vi gjør arbeid som 
vi ellers måtte leie inn folk 

for å gjøre. Kom igjen til 
våren, folkens! ☺  
 
 
Bokanmeldelse 
 
Denne gangen 
oppfordrer vi barna til å 
la Playstation, data og 
barne-TV få en pause.  
Les heller en bok!  Da kan 
du skape din egen fantasi-
verden med dine egne 
bilder. Dessuten er det å 
lese kjempefin trening til 
både å snakke og skrive 
bedre norsk. Det har alle 
barn nytte av uansett 
hvilket land de kommer 
fra. 
 
”Hardt vær”  
av Axel Hellstenius 
 
Dette er en bok for små 
og store barn som ønsker 
seg en lettlest bok.  Den 
hører til Leseløve-serien 
som består av enkle, 
lettleste og ofte spennende 
bøker. 
 
I ”Hardt vær” møter vi 
Bønna og gjengen hans.  
Bønna er en tøff type som 
denne gangen sier han har 
lånt båten til onkelen sin.  
Det viser seg etter hvert at 
det ikke stemmer helt.  
Bønna og vennene kjører 
ut til ei øy for å stupe fra 
et berømt stupested.  Det 

er tidlig på sommeren og 
kaldt i vannet.  De er 3 
jenter og 3 gutter med på 
turen, og guttene vil nok 
gjerne imponere jentene.  
Men dagen blir ikke helt 
som de har tenkt.  
 
Jeg vil ikke røpe mer hva 
som skjer, men det blir 
både spenning og 
dramatikk. Vi ser også at 
det kan være dumt å prøve 
å lure foreldrene sine. 
 
Som sagt; en lettlest og 
spennende bok for de som 
har lært å lese og videre 
oppover i alder. Faller 
denne boken i smak, har 
Axel Hellstenius skrevet 
flere bøker om Bønna og 
gjengen. 
 

Grete i nr. 26 
 
(Noen andre som har lyst 
til å skrive en bok-
anmeldelse? Gi beskjed til 
redaksjonen!) 
 
 
Vi ønsker alle 
beboerne i 
Bertramjordet 
borettslag en riktig 
varm vinter! Ok, det 
var et forsøk på å 
unngå snø, men nå som 
den første snøen har 
falt: Ta det rolig på 
veien! 


