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Informasjon fra 

styret 
All informasjon fra styret 
vil heretter kun komme 
gjennom Bertramposten, 
ikke i brevs form. Det er 
derfor viktig at du leser 
Bertramposten hver gang 
den kommer. 
 
 

 
 

Høstdugnad 
Grøntkomiteen har 
planlagt en høstdugnad 
den 25. oktober, og 
inviterer herved samtlige 
beboere i Bertramjordet til 
å møte opp for å bidra til å 
gjøre vårt bofellesskap til 
et triveligere sted å være. 
Vi håper så mange som 
mulig har tid til å bidra 
noen få timer. Møt opp kl. 

11.00 utenfor 
Grendehuset.  
 
Vi holder på til ca. 15.00 
Velkommen til høst-
dugnad! 
 
 

 
 

Beboermøte 
Det vil bli innkalt til ett 
beboermøte veldig snart. 
Mer informasjon kommer. 
Følg med i 
Bertramposten! 
 
 
 

 
Røyking på balkong 
Til dere som røyker ute på 
balkongene, både i 

rekkehus og blokker: Vær 
så snill å ta hensyn til 
naboer som ikke røyker, 
samt allergikere, 
astmatikere og små barn. 
Røyk siver inn gjennom 
naboers vinduer… 
 

 
Grønt komiteen 
Styret vil minne om at 
hvis noen har ting de vil 
rette opp, slik som ødelagt 
tak over inngang, 
mosegrodde boder, felling 
av trær eller lignende, er 
det bare å ta kontakt med 
Grøntkomiteen og så 
finner dere en løsning 
sammen. Det går også an å 
låne en høytrykks spyler 
hvis man vil vaske vegger. 
 



 
Nytt skilt 
Veldig snart kan alle glede 
seg over at vi får ett nytt 
skilt med oversikt over 
Bertramjordet! Følg med. 
 
 
 

 
Søppel 
Hensetting av søppel 
utenfor søppelbodene er 
strengt forbudt. Ikke nok 
med at det  ser veldig stygt 
ut, det koster også mye 
penger å be Service-
sentralen om å rydde 
dette. Vær vennlig å 
benytt dere av muligheten 
til å kaste store ting første 
onsdag i måneden: kl. 
18.00-21.00 i Carporten. 
Ellers er det mulig å 
levere avfall gratis på 
Grønmo. 
 

 

 

 
Tak over trappene 
Til de som gruer seg til 
enda en vinter med 
såpeglatte og livsfarlige 
trapper, kan styret 
informere om at det vil bli 
bygget tak over disse 
trappene. Vi håper at 
arbeidet vil være ferdig før 
vinteren kommer for fullt. 
 

 

 
Bevaravtalen 
Borettslaget har en 
Bevaravtale som gir oss 
oversikt over nødvendig 
vedlikehold 10 år frem i 
tid. Dette hjelper oss til å 
planlegge økonomien i 
forbindelse med 
vedlikehold.  
 
Bertramjordet borettslag 
har nå startet samarbeid 
med Grensen borettslag og 
Dyretråkket borettslag. 
Dette gjør at vi muligens 

kan få noen 
stordriftsfordeler. Vår 
Bevaravtale ligger 
tilgjengelig på 
borettslagets nettside. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp ut og heng et 

synlig sted! 

����……………………….. 

 

Viktige telefonnumre: 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
A1 Security AS: 
95 700 600 
 

Åsbråten Beboerforening 
(leie av Grendehuset): 
 993 69 263 


