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Generalforsamling 2017

DUGNAD
I anledning at Bertramjordet
er 30 år i år fortjener
borettslaget en skikkelig
vårrengjøring og
oppgradering.

Generalforsamlingen blir

Torsdag 4. mai kl. 18.00

Prosjekt

Vedlikehold, ENØK
og utbygging
OBOS prosjekt er i gang med
fase 3 i prosjektet. I denne fasen
skal informasjonen som har kommet frem i fase 1 og 2 - tilstand og
mulige ENØK tiltak – sammenstilles
til ulike tiltakspakker inkludert
kostnader og investeringsgevinster.

i Grendehuset på Bertramjordet
Forslag som ønskes behandlet på
møtet må leveres skriftlig til
styret senest 31.03.2017.

Carporten
Siste mulighet for å levere
gjenstander i carporten var
onsdag 01.03.1017.
Styret jobber med å få på plass en
løsning med innsamling av større
gjenstander, bildekk, elektriske
artikler osv, men en slik løsning vil
neppe starte opp i april. De som
har ting de må bli kvitt må derfor
inntil videre frakte disse til
Grønmo. Vi kommer tilbake med
informasjon så snart vi har den
nye løsningen klar.

Vi arrangerer derfor to
dugnader to ulike helger i
april og mai
Lørdag og søndag

1. og 2. april
og
6. og 7. mai
Se vedlegg for mer
informasjon

I oppstarten av OBOS
kartleggingen var intensjonen å
kalle inn til beboermøter etter
hver fase. Vi ser allikevel at det er
vanskelig å legge frem et helhetlig
bilde uten å se alle elementene
(tilstand, behov for vedlikehold,
ENØK og evt utbygging) i
sammenheng. Alle deler påvirker
hverandre og man kan ikke
vurdere kostnader eller gevinster
av det ene uten å ta i betraktning
det andre.

Vi legger imidlertid ut rapportene
fra fase 1 og 2 i sin helhet på
hjemmesidene, slik at de som
ønsker kan lese gjennom disse
resultatene.

Henvendelser til styret
Dette er kanalene du kan bruke
for å komme i kontakt med noen i
styret:
E-post: styret@bertramjordet.no
Telefon eller SMS:
(mandag – fredag 10.00 – 15.00)
90 25 11 12 eller 90 24 51 08
Privattelefon til styreleder eller
nestleder skal ikke lenger brukes,
og anrop på disse numrene som
gjelder borettslaget vil bli høflig
avvist.
Åpent styrekontor tirsdager
19-00 – 19.45.
Telefon
21 92 37 25.
Du kan også legge en beskjed i
postkassa foran styrekontoret i
Bertramjordet 24, så tar vi
kontakt med deg.
Trenger du hjelp til andre tider,
må du ringe et av de numrene
som er angitt på baksiden av
Bertramposten.

Til dere som leier ut
garasjeplass
Vi vil oppfordre de som leier ut
garasjen sin til andre til å gi styret
kontaktinformasjon til den som
leier. Selv om det er utleiers
ansvar at ikke plassen brukes på
feil måte, eller til oppbevaring av
ting som ikke er tillatt, vil vi
kunne ta direkte kontakt med
leier ved overtredelse (med kopi
til utleier), dersom vi vet hvem
som leier plassen.
Send mail med
kontaktinformasjon til
tayyab@bertramjordet.no

3 om dagen!

Viktige telefonnumre
Styrekontoret tirsdag 19-19.45
21 92 37 25
Styret mandag-fredag 10-15
90 25 11 12
90 24 51 08
Bomiljøvekter:
916 60 516
Servicesentralen (vaktmester):
22 61 04 52
(nå kun ett nummer)
(Man – Fre 10:00-14:00)
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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