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Nye el-bilplasser 
Antall el-biler øker stadig. 
Styret har derfor vedtatt å 

installere i alt 18 nye  
el-bilplasser.  

 
De nye plassene blir under 

B65/66 (6 stk) 
B20/21 (6 stk) 

og utenfor B20/21 (6 stk). 
 

Det er søkt om støtte fra 
Oslo kommune. Etter nye 

regler dekkes 20 prosent av 
kostnadene til infrastruktur 

(framføring av strøm/kabling 
m.v.). Utgifter til ladebokser 

dekkes ikke. 
 

Under forutsetning av støtte 
fra kommunen, vil styret 

skrive kontrakt med Bravida 
Norge AS om installasjon av 

de nye ladeplassene. 
 

Ny leie for  
el-bilplassene 

De nye el-bilplassene blir 
vesentlig dyrere enn de vi 

har satt opp tidligere, blant 
annet fordi støtten fra 

kommunen har gått ned. I 
tillegg er strømprisen gått 

noe opp. 
 

Fra 01.02.2018 vil prisen for 
ladeplassene derfor øke til 

400 kr./mnd.  

Dette dekker både 
installasjonskostnader, 

ladebokser og strøm, og er 
fortsatt et gunstig tilbud til 

våre el-bileiere. 
 

I og med at det nå vil bli 
ladeplasser i alle garasjene, vil 
de fleste el-bileierne nå kunne 
tilbys plass i den garasjen som 

er nærmest der de bor. 
 

Gapahuken er åpnet! 
Etter iherdig innsats fra Nils og 

Roger ble «Bertramhuken» 
åpnet torsdag 7. desember. Vi 
tror dette vil bli et fint tilskudd 

til det opplevelsestilbudet vi 
har i den flotte skogen vår! 

Stor takk til de ildsjelene som 
har fått dette til! 

 

 

Papp og papir i jula 
Vi vet av erfaring fra i fjor at 

det blir mer papirsøppel i jula 
enn det som er vanlig. Vi ber 
derfor om at du følger denne 

anmodningen: 
 

✓ Brett sammen, eller riv i 

stykker pappesker før du 

legger dem i søpla 

✓ Er det fullt, ta med  

papiret og pappen tilbake 

og oppbevar det hjemme 

til det blir ledig plass over 

nyttår 

✓ IKKE legg papir og papp 

løst på bakken eller oppå 

plastcontainerne. 

Pass på varmen i jula! 

Jula er tida for å tenne lys og 
lage masse god mat. Dette er 

dessverre også de aktivitetene 
som oftest er årsaken til at det 

oppstår brann. 
 

Som julegave i år har alle 
beboere fått et brannteppe. 
Les bruksanvisningen, og ha 
det lett tilgjengelig ved siden 

av komfyren. 
 

Hvis du allerede har skaffet 
deg et brannteppe, kan du 
selvsagt bruke det du får til 

overs som julegave til noen du 
kjenner som trenger det. 

 

http://www.bertramjordet.no/


Beboermøter 
I januar inviteres alle beboere til beboermøter hvor vi tar opp spørsmålet: 

«Hvordan skal vi utvikle Bertramjordet videre?»  
 
Møtene vil bli arrangert på Grendehus Øst og de forskjellige tunene blir invitert separat. Dette gjøres for 
at vi skal få anledning til å snakke sammen i mindre grupper. 
 
Det blir sendt ut en egen invitasjon til møtene umiddelbart over nyttår, men allerede nå kan du notere 
datoen for det møtet som passer for deg: 
 

Lilletun 
Onsdag 10. januar kl. 18-20 

Midtre tun 
Mandag 15. januar kl. 18-20 

Storetun 
Onsdag 17. januar kl. 18-20 
Mandag 22. januar kl. 18-20 

Nedre tun 
Onsdag 24. januar kl. 18-20

 
 

 
 

 
Viktige telefonnumre 

 
Styrekontoret: 21 92 37 25 

(tirsdager 19:00-19:45) 
 

Styret mandag – fredag 10-15 
90 25 11 12 
90 24 51 08 

 
Bomiljøvekter:  

916 60 516 
 

Servicesentralen (vaktmester):  
22 61 04 52 

Manf-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 
 

DØGNVAKT: 
 

Garasjeporter:  
HØRMANN TLF. 09920 

 
Hafslund Fjernvarme:  

TLF. 815 20 040 
Hafslund Strøm:  
TLF. 815 30 400 

 
Rørlegger:  

VVS-GRUPPEN  
TLF. 948 80 836 

 
Låssmed:  

TLF. 901 99 590 
 

Glassmester:  
SVENDSEN GLASS-SERVICE 

TLF. 23 24 50 20 

 

  
 

 
og et  

Godt nyttår til alle 
Bertramitter 
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