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Bertram på sokkel 
 

Bertram er støpt! Riktignok 

bare i gips…, men snart også i 

bronse. Nå har du sjansen til å 

være med på å planlegge 

avduking av og fest for 

Bertramgeita vår! 

 

Prosjektgruppen skal ha sitt 

kick-off møte tirsdag 13. 

desember kl. 20. Vil du være 

med? Send en e-post til 

styret@bertramjordet.no, eller 

kom direkte på møte i kveld kl. 

20.00 på styrekontoret i 

Bertramjordet 24! 

 

Bertram på sokkel skal 

avdukes i 2012. Det sammen-

faller med 25-års jubileet til 

borettslaget. Her finnes det 

mange muligheter til å feire 

vårt flotte bomiljø, og om du 

ikke blir med fra starten, vil du 

få mange muligheter videre 

framover for å bli med å bidra, 

både med ideer i planleggingen 

og med jobbing i forskjellige 

sammenhenger! 

  

 
 

Egenkontroll av 

brannsikringsutstyr 

 

Nå er det tid for egenkontroll 

av brannsikringsutstyr i 

boligen din. Du har fått et 

svarkort i postkassen som vi 

ber deg fylle ut og levere i 

postkassen utenfor 

styrekontoret (Bertramjordet 

24) innen 15. januar 2012. 

Hvis du ønsker å levere 

elektronisk, finner du linken på 

borettslagets hjemmeside: 

www.bertramjordet.no.  

 

 
 

Fortsatt ledige 

parkeringsplasser 

 

Hvis du ønsker å leie en 

parkeringsplass, ta kontakt 

med Tayyab 93 86 81 47 eller 

tayyab@bertramjordet.no. 

 

 

 

 

 

Styret ønsker alle 

beboere god jul og 

godt nytt år! 
 

 

 

 

 

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


Det blir ikke skikkelig PVR 

før jul :-(. 

 

Dessverre må vi gå ut med en 

dårlig førjulsnyhet:  

NextGenTel makter ikke å få 

til såkalt 2-strøms PVR før jul 

slik de lovte både på 

beboermøtet vårt og i andre 

møter vi har hatt med dem. 

 

Det er heller ikke gitt noen ny 

dato for når dette skal være i 

orden. 

 

Den nye ledelsen i Multinett 

jobber med saken, og har lovet 

å legge et betydelig press på 

leverandøren for at dette skal 

komme på plass snarest mulig. 

 

Som "kompensasjon" vil alle 

beboere fra Canal+ gratis i 3 

måneder fra 1. januar. 

 

Ny daglig leder i Multinett 

AS 
 

Nytilsatt daglig leder Harald 

Grytten i Multinett begynte i 

sin nye jobb for 1 1/2 uke 

siden. Harald er siviløkonom 

og har lang fartstid innenfor 

den bransjen Multinett 

representerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt styre i Multinett 

 

På ekstraordinær 

generalforsamling i går kveld, 

mandag 12.12.2011, ble det 

valgt nytt styre for Multinett: 

 

Leder: 

Boris Berger 

 

Styremedlemmer: 

Viggo Lange 

Rita Bråthen 

Harald Saure 

 

Varamedlemmer: 

Bjørn Gunnar Johansen 

Øyvind Kronkvist 

Nils-Inge Bergan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp ut og heng på et synlig 

sted! 

……………………….. 

Styrekontoret: 

21 66 93 22  NYTT NR! 

(tirsdager 19.00-19.45) 

 

Bomiljøvekter:  

916 60 516 

 

Åsbråten Servicesentral: 

22 61 04 52 

 

Vakttelefon utenom 

Servicesentralens åpningstid:  

905 96 044  

 


