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Innsamling av grovavfall  
Mandag 1. mars! 
 

Det som skal hentes settes ut på lørdag 27.02 

eller søndag 28.02.  
 

Alle beboere kan sette ut avfall og det kan 
settes ut alt mulig unntatt maling og kjemikalier. 

Denne gang kan det også legges ut bildekk. 

 

Spesielt til de som bor i de blokkene som 

skal rehabiliteres i år (utenom B63-64) 

 
Før arbeidene starter i begynnelsen av april, 
må alt som befinner seg på balkonger og i 
uteboder fjernes.  

 
Alle utebodene blir revet og bygget opp igjen på 

nytt.  
 
Av sikkerhetsgrunner vil du ikke få tilgang til 

balkongene i byggeperioden.  
 

Balkongdøren plomberes og kan kun brukes til lufting 
med 10 cm åpning. 

 
DERFOR…. 

 

✓ Sørg for å benytte anledningen til å kaste alt du 

ikke trenger nå 1. mars 

✓ Planlegg nøye hva du kan oppbevare inne i 

leiligheten, eller i inneboder (loft/kjeller) under 

byggeperioden 

✓ Gjenstander du ikke kan oppbevare inne, for 

eksempel ruvende utemøbler, kan du få hjelp til å 

lagre i et låsbart telt som blir satt opp. Du kan ikke 

påregne å få tilgang til det som blir lagret i teltet under 

byggeperioden. 

 

 

 

Årsmøte 2021 
(generalforsamling) 
  
Tid for årsmøtet blir  
14. juni 2021.  

 
Forslag til saker som ønskes 
behandlet på møtet sendes 

til: 
styret@bertramjordet.no,  
 
Forslag på kandidater til 

styret sendes til: 

valgkomiteen@bertramjordet.no 

 

BEGGE DELER INNEN 

MANDAG 10.05.2021 

 

Avfall?  

hva er ditt ansvar 

som beboer? 
Vi har i lang tid hatt ufordringer 

med enkelte beboere ikke følger 

de reglene som gjelder 

for avfallshåndtering. Dette 

skaper mye frustrasjon både for 

oss i styret, og for de som 

allerede selv tar ansvar og ikke 

setter fra seg søppel der det 

ikke hører hjemme. Feil hensatt 

søppel fører også til store 

kostnader som vi alle må være 

med på å betale.  

 

Les videre på neste side om vårt 

ansvar som beboere! 
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✓ Markiser blir demontert og lagret i teltet. Hvis du 

ikke ønsker at de blir satt opp igjen må du gi 

beskjed. I tilfelle blir de behandlet som grovavfall ved 

henting til høsten 

✓ Andre gjenstander som du har fått hjelp til å lagre i 

teltet, og som du senere ikke ønsker tilbake, vil 

vaktmester kjøre til Grønmo, og du vil få faktura på 

medgått tid. 

✓ Du kan få gratis hjelp av vaktmester til å flytte 

tunge gjenstander. Det blir senere sendt ut et 

spørreskjema hvor du blir bedt om å oppgi hva du trenger 

hjelp til. Vaktmesteren vil da kontakte deg og avtale tid. 

 

 

 

Oslonøkkelen – last ned appen 
For å levere avfall på Grønmo 
må du ha lastet ned appen og scanne den i bommen før 

du kjører inn på området. Levering er gratis. 
………………………………… 

Grønmo  
Sørliveien 160, 1279 Oslo, ligger 18 min med bil fra 
Bertamjordet 

 
Åpningstider: 
Mandag – onsdag:   09.00 – 16.30 

Torsdag:                 07.30 – 21.30 
Fredag og lørdag:    09.00 – 16.30 

Søndag:                  Stengt 

Vi SKAL selv sørge for:  

Å fjerne søppel etter 

oppussing! Bruk isekk.no 

eller reis på Grønmo  

*********** 

Hvis det er fullt, så er det 

fullt! Da må man gå til et 

annet ledig innkast!  

Søppelposer, særlig med 

matavfall, som ligger på bakken 

tiltrekker seg fugler og rotter! 

*********** 

Papp- og papircontainerne våre 

er ment for 

hverdagspapir/kartong, ikke 

for stor emballasje fra for 

eksempel hvitevarer, TVer og 

lignende. Hvis du skal kaste 

dette, MÅ man sørge for å rive 

opp emballasjen i mindre 

deler og selv vurdere om det 

faktisk er plass.  

Sortere riktig! Har du for 

eksempel mottatt stor 

emballasje skal papp brettes så 

lite som mulig og legges i 

papircontainer- isopor skal i 

restavfall og plast i plastavfall. 

************* 

Større ting man ønsker å 

kvitte seg med må enten 

kastes når vi setter ut container 

(som nå 1. mars) eller man må 

kjøre det selv til Grønnmo! 

************ 

Og til slutt …plast i blå poste, 

mat i grønn pose. 

I Oslo viser det seg at kun 

halvparten av oss sorterer mat 

i grønn pose - og bare 1 av 3 

plast i blå pose.  
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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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