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OMKOBLING TIL 
NEXTGENTEL 

UTFØRES 13. APRIL 
  
TV-signalene (og ev. internett) 
blir koblet om fra Get til 
NextGenTel 13. april 2011. 
  
Mer informasjon om 
omkoblingen er sendt i eget brev 
tidligere. 
  
I forkant av omkoblingen vil 
NextGentels medarbeidere 
levere ut nødvendig utstyr i 
perioden 7 til 12. april. De 
kommer da hjem til dere og 
overleverer utstyret. Dersom du 
ikke har muligheten til å ta i mot 
utstyret i denne perioden, kan 
du ta kontakt med NextGentel 
på multinett@nextgentel.com for 
individuell avtale. 
  

I omleggingsperioden 
frem til påske er det 
bemannet kundemottak i 
Multinetts lokaler i 

Ravnåsveien 1 (ved 
Holmlia Senter). 
Kundemottaket er åpent 
alle dager fra 16 til 21 til 
og med 19. april (også 
lørdag og søndag). NB! 
Det er dessverre ikke 
mulig å hente det nye 
utstyret i kundemottaket. 

  
Kan vi fortsette med 

Get? 
 
Get har igjen sendt brev 
direkte til beboerne både i vårt, 
og andre borettslag på 
Holmlia. Brevet er datert 21. 
mars, og har overskriften 
”TAKK FOR 
SAMARBEIDET”. Brevet gir 
samtidig en del informasjon 
som både er villedende og 
ufullstendig. Noen e-poster vi 
har mottatt i styret varsler at 
det er i ferd med å spre seg en 
del misforståelser blant 
beboerne som følge av Gets 
brev, og vi ser det nødvendig å 
gi noen faktaopplysninger: 
 
Multinett har et HFC-nett som 
er et av de mest avanserte i 
Europa. Totalinvesteringen for 
dette beløper seg til nærmere 
55 millioner kroner. Det er vi, 
sammen med de andre 
borettslagene på Holmlia, som 

eier dette nettet ved at vi er 
eiere av Multinett med 100 % 
eierskap.  
 
Helt fra høsten 2007 har det 
vært jobbet for å realisere 
muligheten for konkurrerende 
leverandører i Multinetts nett. 
 
Get har i hele prosessen nektet 
å levere i et nett som var åpnet 
for konkurranse. Dette er 
bekreftet i et brev 12. mars 
2010 og senere bekreftet i 
møter med advokater til stede. 
Multinett har jobbet for å få 
Get til å omgjøre denne 
beslutningen, men da dette 
ikke lyktes, ble det inngått 
avtale med NextGentel AS, 
som konkurrerende selskap til 
Homebase AS. 
 
Senhøstes 2010 tok Get på ny 
kontakt og opplyste at de ville 
fortsette å levere på Holmlia. 
De stilte imidlertid en del krav, 
hvorav det viktigste var at det 
skulle bygges et eget nett 
parallelt med Multinetts nett til 
de borettslagene Get skulle 
levere til. Med andre ord ville 
de levere, men nektet å levere i 
den infrastrukturen Multinett 
nylig hadde oppgradert. 
  
 



Konsekvensene ved å velge 
Get som fremtidig 
leverandør 
  
Det Get krever er at det nettet 
vi eier, og som vi er med på å 
betale driftskostnadene for, 
ikke skal benyttes, men at det 
skal bygges et konkurrerende 
nett hvor Get skal levere sine 
tjenester så lenge de har 
leveranseavtaler med de 
borettslagene som ønsker det. 
Hvis leveransene fra Get 
opphører, kan dette nettet 
benyttes av en hvilken som 
helst annen leverandør, uansett 
hvem som eier det, og i 
konkurranse med vårt eget 
nett. 
  
Dersom vi velger dette er vi 
med på å utarme de verdiene vi 
har i Multinett. Vi har 
eksempler på dette fra før, 
hvor to borettslag lot Telenor 
bygge konkurrerende 
infrastruktur i sine borettslag. 
Der ligger Multinetts nett til 
rundt 1,5 millioner ubrukt og 
bidrar ikke til verdiskapning, 
bare kostnader. 
  
Som ansvarlig medeier av 
Multinett må vi under ingen 
omstendighet bidra med noen 
form for ressurser for å bygge 
en konkurrerende infrastruktur 
til Multinetts infrastruktur. Det 
ville langt på vei være et svik 
mot selskapet, ved at vi 
undergraver selskapets verdier 
og mulighet for verdiskapning. 
  
Et annet viktig moment er at 
valg av Get er fortsatt valg av 
en som krever å få være 
monopolist. Det vil frata oss 
valgfrihet og individualisering 
av tjenesteleveransene slik 

Multinett har planer om å tilby 
fra 2012. 
  
…………………… 
 
Styret i Bertramjordet har 
lojalt valgt å følge opp det 
grunnlaget som er lagt fra 
Multinetts side, og har for 
nærmeste fremtid valgt 
NextGentel AS (NGT) som vår 
leverandør. NGT har vært 
lenge i markedet, og eies av 
TeliaSonera AB, som er 
Nordens og Baltikums ledende 
telekommunikasjonsselskap. 
NetCom er også en del av dette 
konsernet. Selskapet har ca 
250 ansatte, med hovedkontor i 
Bergen. 
 
Vi kan ha forståelse for at 
enkelte beboere har gode 
erfaringer med Gets produkter, 
og/eller at sammensetningen 
av kanaler til TV kan passe 
enkelte bedre gjennom Get enn 
det NGT tilbyr gjennom 
grunnpakken. Ut fra det som er 
sagt foran tror vi likevel de 
fleste skjønner at saken har 
langt større dimensjoner enn 
dette. 
 
PS: 
 
Enkelte som har ringt 
Kundeservice hos Get har fått 
opplyst at TV-signalene fra 
Get skal kuttes 31. mars. 
Multinett har bekreftet at de 
har avtale om at Get skal 
levere fram til 21. april. Vi 
viser ellers til innledningen 
med melding om omkopling 
13. april. 
 

 

Innkalling til 

Generalforsamlingen 

kommer i siste liten. 
 
Vi har mottatt melding om at 
innkallingen til årets 
generalforsamling er forsinket 
i trykken, og at vi mottar denne 
først mandag 4. april kl. 12.00. 
Dette er siste frist for 
utlevering, og vi ber alle se 
etter i sine postkasser på 
kvelden førstkommende 
mandag. 
 
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 


