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Grovsøppel 19. august 
Det er bestilt henting av grovsøppel 19. august. 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 (B19, B42-43, B61-62 og B72-

73) bør benyttes seg av muligheten for å rydde i boder og 

på loft. 

Infrastruktur El-billading 
Mandag 15. august begynner innstallering av infrastruktur 

for å kunne etablere ladeboks for lading av El-Bil på alle 

parkeringsplassene innendørs.  

Vi har fått støtte fra Usbl bomiljøfond til deler av denne 

investeringen.  

De begynner i B65-66 og fortsetter deretter i B63-64 og 

B20-23. Vi ønsker at alle beboere med parkeringsplass inntil 

murveggen i blokkene parkerer ute de første dagene av 

arbeidet slik at installatørene kommer til. De med plass inntil 

plankeveggen må parkere 1,5 meter fra veggen. Dersom 

man oppbevarer ting inn mot veggen må dette flyttes. 

Vi vil gi beskjed om når arbeidet fortsetter i de andre 

garasjene.  

Vi jobber ellers med en plan for ny organisering av betaling 

for lading. Vi ønsker å gå over til et system hvor man kjøper 

ladeboks som installeres på egen parkeringsplass og 

betaling av strøm etter forbruk. Mer informasjon om dette 

kommer i neste bertrampost. 

Generalforsamling 25. august 
Det vil avholdes ekstraordinær generalforsamling om 

finansiering av påbygg på rekkehus.  

Innkalling og sakspapirer vil legges i postkassene! 

BERTRAMPOSTEN 

Møte om påbygg  

Torsdag 18. august inviteres 

det til et uformelt møte på 

Grendehuset kl 18.30 for de 

som vurderer påbygg eller 

har spørsmål knyttet til 

dette.  

Vi vet det er mange som har 

spørsmål etter skrivet som 

kom rett før ferien. Og det 

har blitt foreslått av flere 

beboere at det kan være 

nyttig å samles, for både å 

diskutere og få svar på ulike 

spørsmål i fellesskap. 

Det vil også være nyttig for 

styret å få bedre oversikt 

over det folk lurer på knyttet 

til påbyggingen slik at vi kan 

ta det med oss videre inn i 

dialogen med entreprenøren. 

Dette møtet erstatter ikke 

beboermøtet 1. september, 

hvor også entreprenøren og 

OBOS prosjekt vil delta. 

Evaluering av 

blokkprosjektet 

Vi har lagt skjema for å 

evaluere arbeidet med 

blokkene i postkassene. 

Dette for å kunne ta med 

oss det som kan gjøres 

bedre i neste fase. I skjema 

kan det også rapporteres om 

feil eller mangler som er 

oppdaget og som vil følges 

opp nærmere. Vi håper så 

mange som mulig tar seg tid 

til å svare. 
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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 

P-service 
Henvendelse om kontrollavgift:  

https://www.pservice.no/sanksjon.html 

Kundeservice: 21 09 03 60 (09-12) 
 

 
Garasjeporter (døgnvakt): 

HØRMANN TLF. 09920 
 

Hafslund Fjernvarme: 
TLF. 815 20 040 
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