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Maling av 

rekkehusene 
 

Prosjektet nærmer seg 

slutten og vi har fått det 

mye finere hos oss   

Noen småtterier gjenstår, 

men dette blir tatt til 

våren. Alle som bor i 

rekkehusene er gjennom et 

spesialnummer av 

Bertramposten blitt 

oppfordret til å gi 

tilbakemelding på jobben 

som er gjort. Hvis noen i 

ettertid oppdager noe de 

burde ha meldt fra om, 

men som de har oversett, 

er det fortsatt anledning til 

å melde fra, slik at vi kan 

ta det under 1- 

årsbefaringen som skal 

skje i mai neste år. 

 

 
 

Parkeringsplass 

nummer 
 

Nummer på parkerings-

plass skal være det samme 

som leilighetsnummer. 

Vær så snill å ikke endre 

dette. 

 

Leier du ut parkerings-

plassen din? Har du byttet 

parkeringsplass med 

noen? Gi beskjed til 

Tayyab@bertramjordet.no 

 

 

 

 

 

 
 

Søppel 
 

Det har blitt skrevet om 

dette temaet i Bertrampos-

ten gjentatte ganger, men 

allikevel er det noen som 

stadig setter fra seg søppel 

utenfor søppelbodene 

våre. Hvis søppelet IKKE 

får plass gjennom åpning-

en, må dette bli levert et 

annet sted, enten i carpor-

ten, som er åpen første 

onsdag i måneden, eller på 

Grønmo.  

 

Det koster oss 450 kroner 

HVER gang vaktmesteren 

må fjerne søppel som står 

utenfor søppelbodene. 

Gjennom et helt år blir 

dette tusenvis av kroner! 

Dette er helt meningsløs 

bruk av penger, som vi i 

stedet kunne ha brukt til å 
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gjøre borettslaget vårt 

enda penere og triveligere! 

 

Styret vil intensivere ”jak-

ten” på de som påfører oss 

disse unødvendige utgifte-

ne, og det er lov å gi oss 

tips dersom dere ser noen 

som setter fra seg søppel 

på denne måten. Vi vil da 

sørge for at de får en reg-

ning i posten slik at de kan 

få gjort opp for seg. 

 

 
 

Ny bevarplan for 

2011 

 

Ny bevarplan for 2011 er 

nå lagt ut på nettsidene 

våre (under ”Vedlike-

hold”). De viktigste tilta-

kene neste år er bytting av 

gulvbelegg i alle opp-

gangene i blokkene samt 

maling av oppgangene i 

63, 64, 65 og 66. 

 

 

 

 

 

 
 

Postkasseskilt 
 

En del av postkassene i 

blokkene begynner å bli 

stygge på grunn av lapper 

og tusj, i stedet for ordent-

lige skilt. Dette gir et dår-

lig førsteinntrykk, og kan 

medføre at folk som 

kommer på visning snur i 

døra i stedet for å ta turen 

videre inn for å se på lei-

ligheten som er til salgs. 

På nettsida vår kan de som 

trenger det bestille nye 

skilt (under ”Nyttig”). 

 

 
 

Tenning av juletre 
 

Som tradisjonen er, tennes 

julelysene på juletreet vårt 

på toppen av Grendehuset 

søndag 28. november kl. 

16.00. Vi håper at mange 

har mulighet til å komme 

og drikke gløgg og spise 

pepperkaker sammen med 

naboene sine denne etter-

middagen. 

 

 

 

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. 18 – 20) 

 
 


