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Ny TV og internett 
leverandør 
 
Multinett har mistet GET som 
leverandør. Siden GET er 
leverandøren vår av TV, digital 
telefoni og internet betyr det at 
fra 15. mars 2011 vil 
borettslaget ha en ny TV og 
internett leverandør. Styret har 
vurdert flere alternativer og 
valget falt på NextGentel. 
 
For alle beboere medfører 
dette at: 
1: TV boksen blir byttet ut 
med en PVR (personal video 
recorder) levert av NextGentel. 
2: De som har internett 
gjennom GET i dag trenger 
ikke avbestille dette. Ifølge 
GET vil abonnementet bli 
slettet automatisk. (Også for de 
som har en form for binding) 
Hver beboer må bestille ny 
internett pakke gjennom 
NextGentel. 

3: Digital telefon gjennom 
GET blir berørt og man må 
finne ny leverandør. 
NextGentel leverer digital 
telefoni i sin løsning for de 
som ønsker det.  
4: Analog telefoni via 
telekabel inn til huset blir ikke 
berørt av dette byttet. Kun 
signaler som blir levert 
gjennom antennekabelen. 
5: De som har internett via 
telefon uttak 
(ADSL/SDSL/ISDN) blir 
heller ikke berørt av internett 
omleggingen. 
 
For de som har en PVR boks i 
dag er det bare å begynne å se 
på opptakene. Disse vil ikke 
være tilgjengelig etter 15. 
mars. 
 
Kort oppsummert så blir alle 
leveranser av GET berørt. Det 
er fortsatt mange spørsmål som 
ikke er besvart, men styret vil 
komme med informasjon 
fortløpende. 
 
Mer teknisk informasjon ligger 
på hjemmesidene våre. 
 
 

 
 

Bilnøkkel er funnet 
 
Det er blitt innlevert nøkler til 
bil på styrekontoret. Disse kan 
hentes i styrets kontortid.  
 
 
 

 
 
Tiggere 
 
Det har blitt observert tiggere i 
borettslaget og i 
blokkoppgangene. Styret 
oppfordrer alle til ikke å slippe 
uvedkommende inn i 
oppgangene.  
Hvis noen ser eller hører noe 
unormalt bør man kontakte 
bomiljøvakten. Se 



telefonnummer nederst i 
Bertramposten. 
 

 
 
Forbruksrekord igjen 
 
Ikke uventet ble det ny 
forbruksrekord for fjernvarme i 
desember 2010. Totalt brukte 
vi 347.000 kilowattimer denne 
måneden. I penger utgjør dette 
ca 362.000 kroner.  
 
Totalt brukte vi ca 200.000 
flere kilowattimer i 2010 i 
forhold til 2009. Vi ber deg 
derfor enda en gang lese nøye 
de tiltakene du selv kan bidra 
med nedenfor, det kan gjøre at 
vi slipper å måtte øke 
fellesutgiftene. 
 

• Skaff deg ett eller flere 
digitale termometre 
som viser temperaturen 
i de rommene du 
vanligvis oppholder 
deg (de koster en 
bagatell på for 
eksempel Biltema eller 
Clas Ohlson) 

• Still radiatorene slik at 
du holder 21 – 22 
grader i 
oppholdsrommene 

• Still radiatorene lavere i 
rom som ikke er i bruk, 
og på soverom hvor det 
er ønskelig med mindre 
varme 

• Hvis du synes at du må 
lufte ekstra, gjør det 
raskt og effektivt, og 
luft aldri slik at rommet 
blir nedkjølt! 

• La aldri vinduer stå 
åpne, det er det samme 
som å kaste penger ut 
av vinduet! 

• Dusj raskt og effektivt, 
bruk gjerne sparedusj, 
og la aldri varmt vann 
stå å renne unødvendig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klipp ut og heng på et synlig 
sted! 

����……………………….. 

 
Styrekontoret: 
21 92 37 25 
(tirsdager 19.00-19.45) 
 
Bomiljøvekter:  
916 60 516 
 
Servicesentralen: 
22 61 04 52 
 
Smart Security 
(parkeringsselskapet): 
Feilparkerte biler (døgnvakt) 
22 10 18 05 
 
Henvendelse ved ilagt 
kontrollavgift 815 35 915. 
Åpent man - tors 10 -14. 
 
 Epost: 
kundesenter@smartsecurity.no 
 
Ved bestilling av Grendehuset 
ring Åsbråten Beboerforening 
993 69 263 Tirsdager kl. 18-
20. 
  
SMS når som helst, men svaret 
blir gitt i telefonens åpningstid. 
 
 Eller send en e-post til 
asbraten.beboerforening@gma
il.com 

 
 


