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Nå starter arbeidene med å
grave ned avfallsbeholdere
Denne utgaven av
Bertramposten inneholder
informasjon om prosjektet med
nedgravning av
avfallsbeholdere.

Oppstart
Arbeidene begynner i uke 31.

Rivning av eksisterende
søppelboder
Søppelbodene på Store tun (ved
siden av styrekontoret), Midtre
tun (mellom Bertramjordet 67 og
68) og på Nedre tun skal rives.

Midlertidig løsning for
levering av søppel
I perioden fra arbeidene starter
og fram til den nye ordningen tas
i bruk, skal restavfall og papir
leveres enten i søppelboden
utenfor Bertramjordet 21 eller i
søppelboden på Lille tun (utenfor
Bertramjordet 72/73).
Innkastlukene skal ikke brukes,
søplet legges i stedet direkte i

containere med ledig plass inne i
boden (dørene til bodene vil
være åpne). På Nedre tun blir det
satt containere ute ved siden av
ballbingen som kan brukes. Disse
er utstyrt med lokk.

Oppstart av ny ordning
Selve anleggsperioden vil være
avsluttet i løpet av august.
Før den nye ordningen kan tas i
bruk må imidlertid
Renovasjonsetaten godkjenne
anlegget. Etter planen kan ikke
dette skje før i uke 44, så vi må
leve med den midlertidige
løsningen helt fram til i
begynnelsen av november. Det vil
bli gitt nærmere beskjed om når
den nye ordningen er klar til å tas
i bruk.

Pass på barna i
anleggsperioden!
Barna må holdes unna
anleggsplassen. Pass også på at
barna ikke klatrer opp på
anleggsmaskinene på
ettermiddagen og kvelden når
det ikke forgår arbeid på
området!

Viktige telefonnumre
Styrekontoret: 21 92 37 25
(tirsdager 19:00-19:45)
Bomiljøvekter:
916 60 516
Servicesentralen (vaktmester):
22 61 04 52
(nå kun ett nummer) (Ma - Fr 10:0014:00)
Smart Security AS
(parkering døgnvakt):
22 10 18 05
Henvendelse om kontrollavgift
(man-tors 10.00-14.00): 815 35 915

DØGNVAKT:
Garasjeporter:
HØRMANN TLF. 09920
Hafslund Fjernvarme:
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TLF. 815 30 400
Rørlegger:
VVS-GRUPPEN
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