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Dugnad 8. og 9. mai 
 
Årets vårdugnad blir andre helgen i mai. På 
dugnadslista står blant annet bygging av vedskur 

ved Bertramhuken, oppmerking av plasser i garasjen 
luking av bed og planting av blomster, rydding av 

sykkelboder mm.  
 
Vi kan dessverre heller ikke denne gangen samles til 

felles servering, men vi håper alle allikevel tar seg 
en tur ut i vårsola, prater med naboene og tar i et 

tak for fellesskapet!  
 
Nærmere info om gjøremål kommer på dugnaden.  

 
Alle må imidlertid sørge for å merke sykler i 

sykkelbodene. Spesielt i boden på nedre tun er det 
mange merkede sykler som ikke er i bruk. Disse må 
merkes på nytt. Umerkede sykles gis bort eller 

brukes til deler i sykkelverkstedet! 

 

Vårt eget sykkelverksted! 

Bertramjordet borettslag har fått seg et eget lite 
sykkelverksted! 

 

Vi har innredet en liten bod med alt som trengs for å 
mekke, stelle og vaske sykler. Dette er et gjør-det-

selv-sykkelverksted hvor du ikke kan levere 
sykkelen din, men hvor du får hjelp og verktøy til å 

fikse ting selv. Det er ofte mye enklere enn du tror.  
 
Sykkelverkstedet er i underetasjen av 

Grendehuset ved siden av legekontoret.  
 

Det er ikke satt opp noe faste åpningstider ennå, 
men du kan følge med på Bertramjordets Facebook 
side eller ta kontakt med Alex Klein (Facebook eller 

46 22 54 65) 
 

Vi ser etter flere, gjerne ungdom, som har lyst 
å være med på å organisere driften. Det trengs 
ikke noe kunnskap fra før. Gi beskjed til Alex om du 

har lyst til å være med  

Årsmøte 2021 
(generalforsamling) 
  
Tid for årsmøtet blir  

14. juni 2021.  

 
Forslag til saker som ønskes 
behandlet sendes til: 
styret@bertramjordet.no  

 
Forslag på styrekandidater 

sendes til: 

valgkomiteen@bertramjordet.no 

 

INNEN MANDAG 10.05.2021 

 

Nye sikringsskap 
Som en del av 
rehabiliteringen av 

borettslaget skal alle 
sikringsskap byttes. Dette 

arbeidet skal utføres av 
Lillestrøm Elektro og vil starte 
opp nå i april.  

 
Se egen info som kommer 

om dette! 
 
Der står det blant annet om 

mulighet til å bestille ekstra 
kurser (egen kostnad) og hva 

som skjer for de som selv 
nylig har installert nye 
sikringsskap  

 

 

  BERTRAMPOSTEN 
 

mailto:styret@bertramjordet.no


  April 2021 

    

Rehablitering av blokkene  

Nå begynner den videre rehabiliteringen av blokkene!  

19. april var det oppstart for blokk 20/21. Deretter 

står 22/23 for tur fra juni og 65/66 fra september. 

Alle blokkene skal være ferdig i mars 2022.  

Alle beboere i 20/21 skal ha fått detaljert info om hva 

som skal skje, med kontaktinformasjon dersom det er 

spørsmål. Se også egen informasjon fra DVS 

entreprenør som alle beboere har fått i postkassa.   

 

Beboermøte om rehabilitering  

Vi ønsker også å kalle inn til et eget beboermøte der 

det er mulig å stille spørsmål og få nærmere 

informasjon om ulike ting – og der vi også sier litt om 

den videre prosessen med rekkehusene!  

 

Tidspunkt: Torsdag 06.05. kl. 19.00  

Møtet avholdes på zoom (se lenke på 

bertramjordet.no og på Facebook).  

 

 

 

Ny pappcontainer 

på Storetun 

Etter flere år med for lite 

kapasitet for papiravfall på 

Storetun er nå satt opp en 

ny og større container for 

papp mellom B14 og B15 

 

Sørg fremdeles for å brette 

godt sammen. Ikke kast stor 

emballasje som containeren 

ikke er dimensjonert for.  

 

Enkelte ganger blir det nok 

fremdeles fullt …. Da må 

man finne annen ledig plass i 

borettslaget eller oppbevare 

papiret hjemme til det blir 

ledig plass! 

 

 

 

Containere for farlig 

avfall kommer i uke 25 
 

Vi har for lenge siden bestilt 

containere for farlig avfall 

(maling mm) fra Oslo 

kommune, men på grunn av 

stor pågang blir de først 

levert i juni.  

 

Denne type avfall kan også 

når som helst leveres på 

Grønnmo. 
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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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