
Bertramposten 
September 2012 
 

 

www.bertramjordet.no 

Kontortid styret: tirsdager kl. 19.00-19.45 Velkommen! 
 

Redaksjon: Heidi Biseth og Oddvar Hansen 

 

 

Barnas 

Generalforsamling 

 

Det er mange barn som bor i 

vårt borettslag. Barn skal 

høres i saker som angår 

dem. Derfor setter vi nå i 

gang med «Barnas 

Generalforsamling» for barn 

0-17 år i borettslaget. Første 

generalforsamling finner 

sted på den nye ballplassen 

på nedre tun: 

Lørdag 13. oktober kl. 14 

Det er ennå ikke laget noen 

regler for bruk av 

ballplassen. Dette håper vi at 

barna kan gjøre denne 

dagen. Vil dere være med?  

Er det andre saker dere vil ta 

opp? Alle barn som bor i 

Bertramjordet er hjertelig 

velkommen! 

Har du spørsmål? Send en e-

post til Heidi på 

heidi@bertramjordet.no 

Utbygging av rekkehus – 

interessert? 

 

En gruppe beboere arbeider 

med mulighet for å bygge ut 

rekkehus-leilighetene. I 

første omgang gjelder dette 

rekkehus som har loft. 

Hvis du har vurdert å bygge 

ut og har spørsmål rundt 

dette prosjektet, ta kontakt 

med Roger på 

roger@bertramjordet.no. 

Tanker rundt utbygging 

betyr at flere barnefamilier 

ønsker å bli værende i 

borettslaget vårt. Dette er et 

tegn på at beboere trives i 

lokal-miljøet. Det legges 

også merke til hos både 

USBL og boligmeglere, noe 

som kan ha gode ring-

virkninger. 

Radon

 

I noen områder i borettslaget 

er det funnet forhøyede 

verdier av radon. Styret 

vedtok derfor 18. september 

at måling av radonnivå skal 

utføres i ALLE rekkehus i 

borettslaget vårt. Måle-

instrumenter vil bli delt ut 

av styremedlemmer.  

Slik måling bør helst foretas 

i den kalde perioden av året, 

så det passer godt å starte i 

september. 

Målingen foretas ved at det 

plasseres ut en boks på 

størrelse med en fyrstikk-

eske i de rommene man 

ønsker å måle. Målingen 

foregår over en periode på 2 
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måneder, deretter sendes 

boksene inn til firmaet som 

registrerer resultatene og 

rapporterer tilbake. 

Ekstraordinær 

generalforsamling  

14. november kl. 19 

 
 

Det vil komme separat 

innkalling til ekstraordinær 

generalforsamling, men vi 

ber dere allerede nå om å 

holde av 14/11kl. 19. To 

saker vil bli behandlet:  

 TV/bredbånd 

 Utbygging av 

rekkehus  

 

Parkering 

 
 
Trenger du parkerings-

plass? Borettslaget har 

fortsatt ledige plasser for 

kun kr. 150/mnd. Kontakt 

Tayyab (mobil 93868147) 

hvis du trenger en plass eller 

hvis du har spørsmål rundt 

parkering. 

Ballplass/ballbinge  

på nedre tun 

 

Endelig er den ferdig! Den 

skal offisielt åpnes lørdag 

13. oktober. Nærmere 

informasjon kommer om 

dette. 

 

Varmen er satt på! 

Er det fortsatt kaldt i ra-

diatoren din selv om var-

men er slått på? Da er det 

luft i anlegget og du må 

lufte radiatoren.  

 

Slik lufter du: Du trenger 

en 11 millimeter fast-

nøkkel. Bruk helst ikke 

skiftenøkkel, og slett ikke 

tang, da du lett ødelegger 

skruen. Åpne skruen en 

kvart omdreining. Hvis det 

bare kommer vann, steng-

er du med en gang. Hvis 

det blåser ut luft, slipper 

du ut lufta og stenger så 

snart det begynner å 

komme vann. Hvis noen 

fortsatt føler at de trenger 

hjelp etter dette, kan de 

ringe Servicesentralen. 

 

Hvis du trenger nærmere 

instruksjoner om hvordan 

du «lufter» radiatoren, kan 

du sjekke ut  

Bertramposten for  

september 2010  
som ligger på hjemme-

siden til borettslaget 

 

 

«3 om dagen» 

 
 

 

Viktige telefonnumre: 

 

Styrekontoret: 

21 66 93 22 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Bomiljøvekter: 

916 60 516 

 

Servicesentralen 

(vaktmester): 

22 61 04 52 

 

Vakttelefon utenom 

Servicesentralens 

åpningstid: 

905 96 044 

 

Smart Security AS 

(parkering døgnvakt): 

22 10 18 05 
Henvendelse om kontrollavgift 

(man-tors 10.00-14.00):  

815 35 915 
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