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”Husleien” 
På det siste styremøtet ble 
det besluttet at 
felleskostnadene, 
”husleien,” ikke skal økes 
i 2010.  Håper at alle 
beboerne er fornøyd med 
dette valget ☺ 
 
Til informasjon har Styret 
budsjettkonferanse i 
slutten av november. Da 
blir det endelige budsjettet 
for 2010 fastlagt. 
 

 

 
 
Grøntkomitéen 
Grøntkomitéen er meget 
stolt av hvor fine 
lekeplassene har blitt! 
Håper alle beboere også er 
like fornøyde. Det krevde 
mange frivillige timer, 
men resultatet ble bra. 
Stor takk til de som stilte 
opp! 
 
USBL har vært på 
befaring i området og sier 
at trær og busker ikke må 
stå for tett inntil 
husveggene. Da kan det 
danne seg mugg og sopp. 
Har du noen trær eller 
busker som trenger å bli 
beskjært eller sagd ned? 
Ta kontakt med Karianne i 
Grøntkomitéen på 

Karianne@bertramjordet.n
o 
 

 
Tunkontakt og 

oppgangskontakter 
I den forrige utgaven av 
Bertramposten etterlyste 
vi flere tun- og 
oppgangskontakter. Det 
var ikke så mange som 
meldte seg, men vi gir 
ikke opp! Hvis du har lyst 
å bli litt bedre kjent med 
de som bor aller nærmest 
deg, ta kontakt med Heidi  
heidi@bertramjordet.no 
 
Oppgaven til en 
tunkontakt eller 
oppgangskontakt er å 
sørge for at nye beboere 
får en hyggelig velkomst 
til borettslaget, og å være 
en ressurs for beboerne på 
tunet eller i oppgangen. 



Akkurat nå mangler vi tun 
kontakt i B1-19, B67-72 
og i oppgangene B64- 
B66.  
 
Sjekk oversikten på 
hjemmesidene våre hvis 
du lurer på hvem som er 
din kontakt. 
 
 

 
 

Ny sekretær i styret 
Etter mange år i styret har 
Eva Johnsen sagt opp sin 
stilling som sekretær. 
Styret syntes dette er 
meget leit da Eva har gjort 
en kjempejobb!  
 
Vi har vært så heldig å få 
tak i Geir Magne 
Hollingen. Han har vært 
styreleder, styremedlem 
og sekretær i tidligere 
styrer. Han begynner 1. 
november. Styret ønsker 
ham velkommen og ser 
frem til å jobbe med Geir. 
 
 

 
 
Branngjennomgang 
Vi har tre personer i styret 
som er spesielt opptatt av 
HMS (helse, miljø og 
sikkerhet) i borettslaget. 
De har begynt arbeidet 
med å lage en risiko- 
analyse av forskjellige 
brannsituasjoner i 
borettslaget. Denne 
analysen skal være ferdig 
før jul. Det vil bli avsatt 
midler til branntiltak på 
neste års budsjett. 
Eksempler på situasjoner 
er: Hva skjer hvis det 
begynner å brenne på 
loftet? Søppelskuret tar 
fyr? Brann i garasjene? 
 
Hvis det er noen av 
beboeren som har noen 
spørsmål eller tanker rundt 
dette,  ta kontakt med 
Torsten, Gøran eller 
Oddvar P. Deres e-poster 
ligger tilgjengelig på 
hjemmesidene våre 
www.bertramjordet.no 
 
 
 

 
 
Facebook 
Viste du at Bertramjordet 
har en egen 
interessegruppe for 
beboerne på Facebook? 
Bli medlem og diskuter 
stort og smått! 
 

 

 

 

 

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) 


