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Generalforsamling 2019 
er mandag 13. mai kl. 18.00 i grendehuset.  

Innspill til saker beboere ønsker at 

generalforsamlingen skal behandle må være 

sendt til styret@bertramjordet senest       1. 

mai.  

 

Dagsorden, inkludert årsberetning og regnskap 

vil sendes ut i god tid før 13. mai. 

Dugnad 11 og 12 mai 
Hold av helgen 11 og 12. mai – mer info 

kommer. Men i år og som alltid blir det servering 

for store og små dugnadsarbeidere – denne 

gangen i grendehuset! 

 

ÅPENT HUS  
GRENDEHUSET TIRSDAG 

2. APRIL 

Bertramjordet er blitt eier av 

Grendehuset, og vi ønsker å 

legge til rette for at 

grendehuset skal bli et 

samlingssted for beboerne!    

 

Er det en idé å ha en fast dag 

i uka der huset er åpent for 

ulike aktiviteter? Det kan for 

eksempel være film og spill-

kveld, musikk, matlaging, 

håndarbeid.  

 

Har du tanker og ideer om 

hva vi kan fylle grendehuset 

med? 

 

Vi inviterer alle beboere til 

idémyldring, kaffe og kake 

tirsdag 2. april kl. 19.00.  

 

FULLT I 

PAPIRSØPLA? 

Noen ganger blir det fullt, 

selv om vi har satt ut flere 

pappcontainere! Er det fullt, 

ta med papiret og pappen 

tilbake og oppbevar det 

hjemme til det blir ledig 

plass!  

Ikke legg papir og papp løst 

på bakken eller oppå 

containerne. Vi betaler ekstra 

for rydding av dette! 

 

BERTRAMPOSTEN 
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Henting av avfall 10.mai 
I forbindelse med dugnaden blir det bestilt 

container så alle kan få ryddet unna større ting 

som ikke kan kastes i søpla. Avfall hentes fredag 

10. mai. Som tidligere er det anledning til å 

sette ut det man vil bli kvitt dagen i forveien 

(torsdag 9.5), men ikke tidligere! 

Vil du ha en hageparsell? 
Det er til nå 12–15 som til nå har meldt 

interesse for å delta i parsellhage og minidrivhus 

på pallekasse ved ballbingen på Nedre tun.  

 

Men det er plass til flere! Vil du være 

med? 

 

Kontakt Nils Seland, tlf 90 66 68 67 eller 

nils@bertramjordet.no 

 

 

Borettslaget kjøper 

inn pallekasser for 

støtten vi har fått til 

urbant landbruk. 

 

 
 

 

VURDERER DU Å 
KJØPE ELBIL? 

Hvis du planlegger å kjøpe 
el-bil ta kontakt med  
styret@bertramjordet.no og 

meld din interesse for 
ladeplass. Ladeplass tildeles 
fortløpende til beboere som 

ønsker det, men det kan 
være noe ventetid. Det blir 
dyrt å installerere én og én 

ladeboks, så vi må ta flere 
om gangen. 

En ladeplass koster 400,- 
kroner i måneden. Dette 

inkluder strøm, men man 
betaler mer enn det reelle 
strømforbruket fordi alle el-

bileiere også er med på å 
betale for installering og 
vedlikehold av ladeboksene. 

På sikt antar vi allikevel at vi 
vil få på plass individuell 
strømmåling og betaling. 

 

NYE PRISER FOR LEIE AV 

PARKERINGSPLASS UTE 

Prisen for disse plassene har 

stått stille i mange år. Det er 

derfor vedtatt å øke prisen fra 

150 til 200 kroner med 

virkning fra årsskiftet. 
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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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