Desember 2020

BERTRAMPOSTEN
Takk for
tålmodighet og
samarbeid!
Beboerne i 63/64 fortjener en
stor takk for tålmodigheten og
samarbeidsviljen de har vist i
forbindelse med Rezbuild.

Veien videre for
oppgradering av blokkene
Slik det ser ut nå vil byggearbeidene antakelig
starte rett etter påske (tentativt uke 16).

Mange har gitt verdifulle og
konstruktive innspill underveis
i byggeprosessen.
Tilbakemeldinger og ellers alle
erfaringene fra Rezbuild vil ha
stor betydning når vi nå skal
gang med oppgradering av de
øvrige blokkene.

STILLE FØR STORMEN
Tiden fremover vil bli brukt til
prosjektering og innhenting av
tilbud for den videre
prosessen med blokkene.
Vi jobber også videre med å
innhente tilstrekkelig
informasjon om tilstanden på
rekkehusene for å kunne gjøre
en riktig vurdering av
vedlikeholdsbehovet.
Over nyttår vil det kalles inn
til beboermøter om både
byggeprosess og videre
planlegging av
rekkehusoppgradering
–fysisk eller digitalt, alt
ettersom hva som er mulig å
få til. For de som ikke har
mulighet til å følge digitale
møter hjemmefra vil vi prøve
å legge opp til en felles
visning på grendehuset (inntil
20 personer)

Tiden frem til da brukes til prosjektering og
innhenting av tilbud fra flere entreprenører.
Vi må også planlegge for de tingene som må løses
rent praktisk, dette gjelder i hovedsak:
❖ Mellomlagring av ting som må ryddes ut fra
verandaer og uteboder.
❖ Parkering
❖ Sikkerhet for barna med transport av
materialer og riveavfall

Februar: Kasting av grovsøppel / store
ting /spesialavfall
I januar/februar vil det bli tilbud om å kaste
grovsøppel. Viktig å gå gjennom det du har slik at
du får kastet det du ikke har bruk for, og slik at du
slipper å mellomlagre ting som du ikke ønsker å få
tilbake.
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PAPP OG PAPIR
i JULA
Vi vet av erfaring at det
blir mye papirsøppel i
jula.

Aktiviteter på Grendehuset
På tross av at koronasitusasjonen legger noen
begrensininger på muligheter for å samle mange i
grendehuset – er det allikevel mulig å bruke
bordtennisbordet for om noen ønsker litt aktivitet
sammen utenfor husets fire vegger.

For at det ikke skal bli for
fullt er det viktig at alle
BRETTER og TRÅKKER
sammen, pappesker så
godt som mulig
Er det fullt, ta med
papir og papp tilbake
og oppbevar det
hjemme til det blir
ledig plass over nyttår
IKKE legg papir og
papp løst på bakken
eller oppå
papircontaineren.

Ta kontakt med Alex Klein enten på messenger eller
på Facebook for å booke tid!

Ny container for papiravfall på
storetun
På grunn av plassutfordringene med papiravfall på
storetun - i tillegg til brannfaren ved å samle papiret
i containere langs treveggen ved styrekontoret, ble
det besluttet å erstatte de mindre innkastene med en
container på plassen nedenfor Betramjordet 12. Vi
håper dette kan bedre papirsituasjonen fremover.

GOD jul og godt nyttår til
alle Bertramitter!
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VIKTIGE TELEFONNUMRE
STYRET

mandag – fredag 10-15
90 25 11 12 / 90 24 51 08
VAKTMESTER (arbeidstid):
Ronny Mikkelsen: 47 45 25 04
ronny@christianiagruppen.no
Tor Andersen: 47 45 25 10
tor@christianiagruppen.no
24 timers vakttelefon: 22 62 50 27
VEKTER
Bomiljøvekter: 916 60 516
PARKERING
Smart Security AS (parkering døgnvakt): 22 10 18 05
Henvendelse om kontrollavgift
(man-tors 10.00-14.00): 815 35 915

Garasjeporter (døgnvakt):
HØRMANN TLF. 09920
Hafslund Fjernvarme:
TLF. 815 20 040
Hafslund Strøm:
TLF. 815 30 400
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