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HØSTDUGNAD  

25. – 26. september! 

Se gøremålsliste lenger ned. Dette henges også opp på 

tuene. Redskaper settes ut som vanlig og det blir 

servering til små og store underveis. 

Henting av avfall  

24. september 
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 24. september og kan 

settes ut kvelden før.  

Hva skal gjøres på dugnaden 
I tillegg til generell rydding…. 
 
Bedet foran Grendehuset  

• Legge på ny jord.  

• Legge ny fin steinkant rundt bedet  

• Sette ned tulipan løker i fargemønster  

 

Nedre tun  

• Luke i det nye felles bedet ved 62  

• Legge på egenprodusert flis/bark i mellom plantene i bedet 

• Ordne opp ved sandkasse 

• Klippe ned busker 

 

Midtre tun  

•   Ny beplanting av stauder i kanten foran 42.  

• Legge steinkant rundt bedet  

• Legge på flis/bark  

 

Gapahuken: 

• Ved skal stables inn i vedboden 

• Rydde opp all kvist og kjøre det i kompostkvern. 

• Legge nytt tak på vedboden. 

Beboermøtet om 

rekkehus 15.09 
 
Takk for et hyggelig 
beboermøte om veien videre 

for rekkehusene forrige uke.  
 
For dere som ikke hadde 

anledning til å møte ligger 
presentasjonen som ble holdt 
på nettsidene våre: 

www.bertramjordet.no og 
det er også delt på Facebook 
 

Hvis det er spørsmål om noe 
knyttet til dette er det bare å 
ta kontakt med oss! 

styret@bertramjordet.no 
 
Videre fremdrift blir:  

 

− Få tilbakemelding på 
interessen for 

alternativene for påbygg 
og tilbygg (sender ut 
skjema)   

− Utarbeide en felles 
utbyggingsplan for 
borettslaget  

− Generalforsamling 
årsskiftet 2021/2022  

− Vedtak om 

vedlikeholdstiltakene for 
rekkehusene og 
utbyggingsplanen 

− Vinter 2022 begynne 
prosjektering på 
vedlikehold  

− Februar 2022 innhente 
bindende kontrakter på 
utbygging 

BERTRAMPOSTEN 
 

http://www.bertramjordet.no/
mailto:styret@bertramjordet.no
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Parsellhagen 

• Bygge ferdig kaldkompost , 

• Produsere flis med flisekutter 

• Rydde opp og kverne kvist på oppsiden av parsellhagen  

• Bygge en ny mindre platting nedenfor den eksisterende  

• Bygge sitte-kasser langs kanten og et bord i midten.  

• Sette opp ny redskapsbod (ligger flatpakket ved putekassa) 

• Utarbeiding av nye åkerarealer i parsellhagen. 

 

Vi trenger flinke snekkere!! 

 
 

 

NB!! For dere som benytter dere av den nye 

fliskutteren  - ikke legg ned tuja! Den er for seig 

til å kunne kuttes.  

Sykkelboden er åpen under 
dugnaden 
 

Det tilbys sykkelsjekk/vask for dere som deltar 

på dugnaden!  

 

 
 
 
 

 

 

 

Bestill nytt 

modem (og TV 

boks) 
 

For å få ny varmestyring til 

å fungere i blokkene er det 

viktig at alle sørger for å 
bestille det nyeste Telia 

tilbyr. Det ser ut som på 
bildet. 

 
Dette får vi gratis gjennom 

avtalen vi har med Telia, 
men det må bestilles. 

 

 
 
Gå inn på din side på 

telia.no og bestill der   
 

eller  
 
Kontakt telia kundeservice 

 
For dere som ennå ikke har 

fått bestilt ny TV boks, kan 
dette gjøres samtidig 
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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 
 
 

 

mailto:ronny@christianiagruppen.no
mailto:tor@christianiagruppen.no

