
  Mars 2020 

   1 

 

 

 

 
Hold av datoene! 
DUGNAD 9-10 MAI 

 
 
Generalforsamling 12. mai 
Forslag som ønskes behandlet må leveres skriftlig til 
styret senest 1. april. 
 
Har du lyst å bli med i styret? Kontakt leder av 
valgkomiteen, Thomas Arp, tlf 982 19 487, eller send 
e-post til valgkomiteen@bertramjordet.no 

 
REZBUILD blokk 63-64 
Arbeidene med rigging starter allerede i slutten av 
mars. Arbeidene skal etter planen foregå frem til 
oktober/november 2020 
 
I perioden vil deler av borettslaget være en 
byggeplass og det vil bli mer trafikk enn normalt.  
 
Det blir viktig å snakke med barna om å holde seg 
unna byggeplassen og passe litt ekstra på. Følg med 
på informasjon som sendes ut. 
 
Ikke mulig å leie B74 mars - nov 2020 
I byggeperioden vil B74 være pauserom for de som 
jobber her. Det vil derfor ikke være mulig å leie B74 i 
dette tidsrommet. 

 

BERTRAMPOSTEN 
 

GROVSØPPEL 
Torsdag 19. mars 
(henting fredag morgen) 
***************** 

I forbindelse med oppstart 
av REZBUILD må alle i blokk 
63/64 tømme verandaene 
sine før 1. april. 

Vi har derfor bestilt 
containere litt tidligere enn 
normalt i år!  

Alle beboere kan kaste 
grovsøppel denne dagen! 

Det blir også satt ut  
bur til småelektrisk v.B67 
NB! Det blir ikke anledning 
til å kaste spesialavfall! 

For eksempel: *Maling ol 
*Bildekk* Bilbatterier osv 
 

SØPPEL generelt 
For å unngå utgifter til fjerning 
av søppel og fulle søppeldunker 
vil vi oppfordre alle til å følge 
noen enkle regler: 

* Tråkk sammen papp! 

* Kjør bort stort avfall! 

* Er det fullt ikke sett det fra  
deg på bakken!  

* Se om det er ledig på et 
annet tun! 
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Tid for hekker og gjerder 

Hvis vi som bor på bakkeplan steller det området vi 
disponerer, er det med på å heve trivselen for alle som 
bor her.  

Våren er tiden for å beskjære hekker, busker og trær 
samt for å male og pusse opp gjerder. Vi minner derfor 
om disse punktene i vedtektene og husordensreglene. 

Vedtektene 
Andelseieren har vedlikeholdsplikt for det området 
vedkommende får eksklusiv bruksrett for. Videre plikter 
andelseieren å følge retningslinjer for beplantning, 
høyde på eventuelle gjerder, levegger, og andre regler 
og begrensninger for utnyttelse av området, gitt av 
styret eller gjennom borettslagets husordensregler. 

Husordensreglene 
Hekker skal være «passe høye» slik at de ikke blir et 
visuelt hinder for trafikanter og fordi vi ikke ønsker at det 
skal være «borger» rundt boligene. Med «passe høyt» 
forstås maksimalt 2 meter målt fra vei, og ikke over 1 ½ 
meter over plantestedet dersom de står på kanten av en 
mur e.l. 

Gjerder på samme husrekke må holde samme retning 
og høyde for at det skal se pent ut. Hvert gjerde må 
være helt rett og ikke svinge ut og inn. Gjerder skal 
males i samme farge som huset. 

 
Kan jeg få hjelp? 

Som vi har nevnt før, er denne våren siste sjanse for å 
få gratis hjelp med beskjæring, trefelling og plantestell.  

Dette arbeidet har Nils stått for, men han flyttet før jul. 
Nils har imidlertid sagt at han vil komme innom å hjelpe 
oss i dagene rundt dugnaden, 8. – 10. mai. De som 
trenger hjelp da, kan melde fra til styret. 

 
 

Torsdager på 
Grendehuset  
 
Det har vært stor aktivitet 
på Grendehuset de siste 
månedene! Mange ildsjeler 
har bidratt med å sette i 
gang både bordtennis, 
sykurs, tegne- og 
malekurs med mer. 
 
Torsdagsaktivitene vil 
fortsette med diverse 
program utover våren. 
Følg med på Facebook 
gruppen «Aktiviteter på 
Grendehuset» 
 
Fast møtedag er 
torsdager kl. 18.00 
 

STRØM I 
GARASJENE 
Strømmen i garasjene har 
vært stengt i en periode 
på grunn av deler av 
anlegget var gammelt og i 
dårlig forfatning.  

Nå har vi gjennomgått 
hele anlegget og utbedret 
feil der det var nødvendig. 
Strømmen i garasjene kan 
nå brukes som før. 

NB! Det er FORBUDT å 
lade EL-biler i vanlig 
stikkontakt i garasjen!! 

 
  


