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Reguleringssaken på høring  
Reguleringssaken er nå ferdigbehandlet av Plan- og 
bygningsetaten og saken er lagt ut på høring.  

Det er et viktig prinsipp at beboere skal informeres 
om sin mulighet til å uttale seg om planforslaget.  

Dette kan gjøres ved å gå inn på følgende nettside. 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/ 

Vi legger også ut lenker til planforslaget og alle 

dokumenter i saken på www.bertramjordet.no 

Frist for å komme med innspill er 1. juni 

.

 

 

DUGNADEN 

 
 

Dugnaden som er satt til 

9–10 mai 
vil gjennomføres, men i 

mindre omfang enn 
opprinnelig tenkt. 

 

Det vil bli laget 
arbeidslister for hvert 

tun slik at tunene kan 
organisere seg selv. 

 
Det blir dessverre ikke 

samling eller servering 
på grendehuset eller i 

gapahuken. 
 

Tidligere annonserte vi 

at det var mulig å be om 

hjelp til beskjæring av 

hekker og lignende. Det 

vil dessverre heller ikke 

være mulig i vår. Det 

kan imidlertid bli aktuelt 

til høsten. 

 

BERTRAMPOSTEN 
 

Når høringsfristen er utløpt, vil Plan- og bygningsetaten 
og Shark arkitekter på vegne av borettslaget behandle 
alle innkomne bemerkninger og ta stilling til om 

planforslaget bør endres.  
 

Deretter oversendes oppdatert planforslag som Plan- og 
bygningsetaten tar stilling til.  

 
Planforslaget med Plan- og bygningsetatens 
saksfremstilling og alle bemerkningene blir sendt til 

byrådet for politisk behandling.  
 

Når bystyret har fattet endelig vedtak, vil Plan- og 
bygningsetaten gi skriftlig beskjed til naboer, andre 
berørte parter og alle som har sendt inn bemerkninger. 

Vedtaket vil også bli kunngjort i Aftenposten og på Oslo 

kommunes nettsider. Det er mulig å klage på vedtaket. 
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Innsamling av farlig avfall 
Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN) har en 
henteordning for farlig avfall.  

 
Det er bestilt 5 låsbare beholdere for farlig avfall 

som blir satt opp ved styrekontoret i perioden  

4. - 15. mai. 
 

Eksempler på farlig avfall: 

Maling og tomme malingsspann, lim, lakk, løsemidler, 

rengjøringsmidler, stekeovnsrens mm. 

Under innsamling av grovsøppel i mars var det satt opp 

bur for «småelektrisk», så dette omfattes ikke av denne 

innsamlingen.  

 

 

 

 
 

 

 

Generalforsamling 2020 
Innkalling til generalforsamlingen er under trykking og vil 

snart komme i alle postkassene. På grunn av 

koronaviruset vil møtet bli gjennomført digitalt. 

Behandlingen vil bare omfatte punktene 1 – 4 på 

sakslisten. Punktene 5 og 6, “andre saker” og “valg”, vil 

bli behandlet på en ekstraordinær generalforsamling til 

høsten. 

Som vedlegg til innkallingen vil 

det være en veiledning som 

forteller hvordan du må gå fram.  

Fra 12. mai vil du ha 1 uke til 

disposisjon for å gå inn og 

avgi stemme. 

 
 

Røyking på 
balkongene 
 
Styret mottar enkelte ganger 

klager fra beboere på at 

naboer som røyker kaster 

sigarettstumper ned på 

bakken eller til balkongen 

under. Det er ikke hyggelig å 

finne sneiper på verandaen 

sin – og det det kan i verste 

fall føre til brann! 

 

De som røyker oppfordres 

også til å bruke sikre og solide 

askebegre. Blomsterpotter 

eller blomsterkasser med tørr 

jord må ikke brukes som 

askebeger. 
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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 
 

Lysglimt Elektro AS  
TLF. 995 28 949. 
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