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Aktiviteter på 
grendehuset 
Det har lenge vært et ønske å få mer aktivitet 
for beboere i grendehuset. Det har en gjeng 
pådrivere nå fått i gang!  

Hver torsdag fra kl. 18-21 er det åpen 
dag på grendehuset med ulike aktiviteter - 
blant annet bordtennis, matlaging, malekurs, 
sang, og brettspill. Se Grendehuset sin 
Facebookside og kalender. Program og mer 
informasjon om de ulike aktivitetene kommer i 
eget skriv over jul. 

 

Vi vil allikevel benytte anledningen til å fremme 
en spesiell post på programmet i februar  

Utdrag  av forestillingen 

«Abrahams barn» med 
Svein Tindberg  
Torsdag 13. februar kl 18.00 
Denne forestillingen spilles fortsatt for fulle hus 
på Det Norske Teatret  
 
Forestillingen belyser likhetspunktene mellom 
kristendommen, jødedommen og islam. Det er 
Abraham som er utgangspunktet, der vi møter 
ham i Det Nye Testamentet, Toraen og 
Koranen.  
 
«Svein Tindberg har fokus på likhet og forsoning og 
formidler sin fortelling med medmenneskelig 
varme» (VG) 
 
Svein Tindberg har høstet strålende kritikker 
for denne forestillingen som han nå tar med til 
oss i et litt mindre format.  

REZBUILD 
Mye begynner nå å bli klart 
rundt planleggingen av ENØK- 
tiltakene som skal 
gjennomføres på/i blokk 63-
64  

Dette skal det informeres  
nærmere om i et 
BEBOERMØTE mandag 
10. FEBRUAR kl. 18.00 

Hold av datoen, mer 
informasjon kommer. 

 
SPØRREUNDERSØKELSE 
OM HEIS 

Nå har alle beboere hatt 
anledning til si sin mening om 
vi skal søke om støtte til heis 
også i 2020. 

Til sammen svarte 76 av 161 
boenheter på undersøkelsen  

Resultatet viser et flertall mot 
å søke om heis på nytt 
 
45 husstander stemte mot 
Blokk 27, rekkehus 12, ukjent 
6 

29 husstander stemte for 
Blokk 20, rekkehus 8, ukjent 1 

3 husstander var usikre 

Dette innebærer da at det ikke 
vil søkes husbanken eller 
andre instanser om støtte til 
heis i 2020, og vi vil dermed 
planlegge for at kommende 
tiltak knyttet til vedlikehold og 
ENØK gjøres med lån i privat 
bank. 
  
 
 

BERTRAMPOSTEN 
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Etter forestillingen vil Tindberg samtale i et 
panel med lokale representanter for 
henholdsvis den norske kirken, det muslimske 
samfunnet og det mosaiske samfunnet. 
Publikum kan delta i samtalen. 
 
 «Svein Tindberg står frem som en brobygger på vegne av 
tre verdensreligioner, og han gjør det med overbevisende 
glød uten å bli pompøs» skriver Dagbladet 
 
«…fremfor alt ville jeg lage engasjert teater for troende og 
ikke-troende. Uansett de religiøse grunnsetningene, så er 
dette historien om oss selv, det er myter og legender vi 
må ta vare på» (Svein Tindberg). 
 

 
Forsikring og vannskader 
Vi har i det siste hatt en dårlig utvikling når det 
gjelder vannskader.  

Som en direkte følge av dette meldte forsikrings-
selskapet (If) at de hadde økt premien med 40 
prosent til 805.000 kroner i 2020.  

Dette resulterte i at vi innhentet nye tilbud fra 
tre andre selskaper. I siste liten valgte If å legge 
inn et nytt tilbud på 625 000, som styret nå har 
akseptert.  

I tillegg får vi et lite tilskudd på 25 000 dersom 
vi installerer vannstoppere godkjent av Sintef. 

Styret ser for seg tre tiltak for å bedre 
situasjonen: 

Installasjon av nye termostatventiler (allerede 
med i   planene) vil kunne fange opp lekkasjer 
som er under utvikling mellom rør og radiator. 

Installasjon av godkjente vannstoppere 
(forholdsvis kostbart, men vil bli utredet) 

Viderefakturering av egenandel (10 000) i tilfelle 
det er lekkasjer fra installasjoner som er beboers 
ansvar, eller at beboer ikke har varslet om 
lekkasjer slik at følgeskadene er blitt større enn 
nødvendig. 

 
 
 

PAPP OG 
PAPIR i JULA  
 
Vi vet av erfaring at det 
blir mye papirsøppel i 
jula.  
 
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 
plastcontainerne. 

 

 
 

GOD JUL OG GODT 
NYTTÅR ØNSKES 
ALLE 
BERTRAMITTER! 
 
 


