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Oppstart rehabilitering av 
rekkehus 
Vi har inngått kontrakt med DVS entreprenør om videre 

rehabilitering av rekkehusene.  

Vi starter med Bertramjordet 19, hvor stillaser settes opp 

10. august. Etter dette følger 72-73 (rundt 1. september), 

så 42-43 (1. oktober) og til slutt 61-62 (rundt 1. november)  

Grunnen til at vi starter med disse er at de ikke er berørt av 

reguleringsprosessen.  

Det sendes ut egen informasjon til beboerne i disse 

leilighetene om hva som må forberedes fra beboernes side, 

fremdriftsplan mm.  

Det er verdt å merke seg at boder og loft må tømmes i 

forbindelse med renoveringen. 

Vi bestiller henting av grovsøppel 19. august slik at alle 

kan kaste det de har behov for i forbindelse med å rydde 

boder og eventuelt loft Det som skal kastes legges ut dagen 

i forveien 18. august. 

Dette gjelder da hele borettslaget, men spesielt de som bor i 

de berørte første leilighetene bør benyttes seg av 

muligheten for å rydde i boder og på loft. 

Påbygg - Beboermøte 1. sept. 

Reguleringsplanen er nå endelig sendt over til politisk 

behandling (22.06).  

Det har blitt forsinkelser på det endelige pristilbudet på 

påbyggene. Dette kom 5. juli. Mer informasjon om priser og 

videre fremdrift kommer i eget skriv. 

Det er viktig at alle tenker gjennom hva de ønsker når den 

endelige prisen foreligger.   

Vi beklager at dette har tatt lengre tid enn først forespeilet. 

Det er mange detaljer som må på plass.  

 

 

Nøkkelbrikker 

Alle skal nå ha fått 

nøkkelbrikker til blokkene og 

rekkehusbeboere til 

garasjene. Gi beskjed 

(styret@bertramjordet.no) 

om dersom noe ikke 

stemmer eller eventuelt 

trenger å bestille flere. Vi vil 

avklare kostnad bestilling av 

ekstra brikke.  

Postkasseskilt 

Nye postkasser og 

postkassestativ skal etter 

hvert settes opp for 

rekkehusene. Det er sendt 

ut skjema for hvilke navn 

som skal stå på 

postkasseskiltene. Sørg for å 

levere dette så du får riktig 

navn på postkassa! 

Ny hekk? 

Borettslaget dekker deler av 

kostnaden til hekk for de 

som ønsker å erstatte 

gamle gjerder med hekker.  

Dette gjelder nå i første 

omgang beboere i blokkene.  

Rekkehusene er det 

fornuftig å vente med til 

etter renoveringen.  

Ta kontakt med 

vivian@bertramjordet for 

mer informasjon.  

 

 

 

  

BERTRAMPOSTEN 



Juli 2022 

   2 

Nytt styre i Bertramjordet 

15. juni ble nytt styre valgt på generalforsamling. 

 

Styreleder: Kristin Egge-Hoveid (B44) 

Nestleder: Vivian Sunnarvik (B29) 

 

Styremedlemer:  

Gøran Arnesen(B65) 

Thomas Arp (B8) 

Vidar Hansen (B66) 

 

Varamedlemmer: 

Mohammad Tayyab (B5) 

Iris Schrönner (B10) 

Espen Iversen (B59) 

Seline Nichols (B65)

Oddvar Hansen og Roger Marcussen er ansatt i deltidsstillinger 

for å bistå med den daglige oppfølgingen av 

renoveringsprosjektet. 

Frodig i parsellhagen 

 

Nå gror det veldig fint i parsellhagen og mange vil få fine 

avlinger av bær, salat og grønnsaker utover sommeren og 

høsten! 

Dersom du er interessert i å være med å dyrke og kanskje 

ønsker en parsell selv ta kontakt med vivian@bertramjordet.no 

for å høre om mulighetene! 

 

God sommer til alle Bertamitter!  

Vi håper alle får en velfortjent og avslappende 

ferie! 

 

 

 

Rydding på loft og 

i boder rekkehus 

Selv om det er en stund til 

alle rekkehusene skal i gang 

med rehabilitering (etter jul) 

kan det være lurt å tenke på 

at loft og boder må 

tømmes mens arbeidet 

pågår.  

Det kan være nyttig å 

begynne å planlegge for 

dette allerede nå.  

Begynne å rydde og kaste på 

loft og kvitte seg med ting 

allerede i august 

(grovsøppel).  

Eller gi bort det man ikke 

trenger. 

For mange er dette en 

relativt stor jobb, så det kan 

være lurt å ta det i flere 

omganger.  

Det vil ikke være mulig for 

borettslaget å tilby lagring 

for alt rekkehusene 

oppbevarer.  

  

Sykkebod Lilletun 

Det er fremdeles ting i denne 

boden som ikke er hentet av 

de som eier det.  

Siste frist er 1. august. 

Det som ikke er hentet da 

settes ut for kasting i 

forbindelse med 

grovsøppelhenting 18. 

august. 

Ta kontakt med 

vivian@bertramjordet.no ved 

spørsmål 

mailto:vivian@bertramjordet.no
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VIKTIG KONTAKTINFORMASJON 
 
 

STYRET 
styret@bertramjordet.no 
www.bertramjordet.no 

 
 

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): 81 53 59 15 
 

Garasjeporter (døgnvakt): 
HØRMANN TLF. 09920 

 
Hafslund Fjernvarme: 

TLF. 815 20 040 
 

Hafslund Strøm: 
TLF. 815 30 400 

 
 
 

 

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

