
 

 

 

 
 

 
 

 
1. Hva var spanskesyken? 
 

2. Hvor oppbevarer onkel Skrue 
som regel pengene sine? 

 

3. Hvor mange fylker er Norge 
delt inn i? 

 

4. Hvilken norsk modell og skue-
spiller, som senere ble syke-
pleier, døde av kreft i 2008?  

 
 

5. Hva het Siv Jensens oldemor, 
som var en kjent kvinnesaks-
kvinne og som har fått veier 
oppkalt etter seg i Drammen 
og Oslo? 

 

6. Når feires rubinbryllup? 
 
Både Oslo og Drammen 

 
 

7. I 1980 gav Åge Aleksandersen 
ut et album med en bøllete 
tittel. Hvilken? 

 

8. Hvor bor Knutsen & Ludvig-
sen? 

 

9. Hvor skal OL avholdes i år? 
 

10. Hvor ligger Norges Luftfarts-
museum? 

  

11. Hvilke tre Sør-Amerikanske 
land har vunnet VM i fotball? 

 

12. I norrøn mytologi, hva slags 
vekst var Yggdrasil? 

 

13. Hvorfor var Ask og Embla 
viktig i norrøn mytologi? 

 
 
 

     8 flakslodd i premie: Svar innen 
30. april til  knut@smiberget.no 

Styrekontoret TS 23: 

Åpent:  Mandag og onsdag  08.00 - 15.30  
         +  Tirsdag   12.00 – 17.00                                 
Telefon:       55 16 24 33                 
e-post:              styrekontor@smiberget.no                        
Kontorfullmektig:   Kay-Morten Heldal 
 

Vaktmesterkontoret TN 31: 

e-post: vaktmesterkontor@smiberget.no  
Driftsleder: Georg Nonaas       970 98 345 
Vaktmester:Gunnar Yndestad  970 98 511 
Vaktmesterassistent: Okan Tuncer  

 
Styret: 
 

Leder:       Trond Helle,               TS 51       
          Tlf: 900 42 258  
                              trond@smiberget.no                         
 

Nestleder:  Knut Stølås,              TS  23       
          Tlf: 480 99 697       
                               knut@smiberget.no                          
 
 

Styremedlem:  Gertie Hegdal      TS 37  
Styremedlem:  Arve Carlsen,      TN 55       
 

Styremedlem:  Sverre Strømmen  
 

1.varamedlem:  Bente K. Heldal  TN 59 

2.varamedlem:  Frode Andersen   TS 5 
 

 

SMIBERGET 
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Styret vet at mange har fått 

endret hverdagen sin de siste 

ukene. Noen kan ha blitt 

smittet og er syk. Andre har 

hjemmekarantene pga. usik-

kerhet rundt evt. smitte. 

Mange har hjemmekontor, 

noen er permittert, og andre 

igjen kan ha mistet jobben. 
 

Styret ønsker i alle fall 
alle en god påske! 

 
GENERALFORSAMLING 

 

 

Generalforsamlingen i Smi-

berget som var berammet til 

1.april, er som meddelt via 

SMS til alle beboerne, utsatt på 

ubestemt tid som følge av Co-

vid-19 viruset som brer om seg. 
  

Skolen der vi hvert år avholder  

generalforsamlingen, er stengt. 

I tillegg har BOB medelt oss at 

ansatte ikke får delta på ekster-

ne møter som på vår General-

forsamling. 
 

Loven om borettslag sier at det 

skal avholdes Generalforsam-

ling senest 30.juni, men NBBL 

jobber med å få utsatt denne  
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STYREKONTOR OG VED-
LIKHOLDSAVDELING 
STENGT FOR BEBOERE 
 
 

Styretkontoret og vedlike-

holdsavdelingen er nå stengt 

for beboerne for å begrense 

den fysiske kontakten.  

Det er likevel mulig å nå både 

styrekontoret, vedlikeholdsav-

delingen og styret på e-post og 

telefon.  

 
STYREMØTER 
 

Styremøtene i sin vanlige form 

med møter på styrekontoret, 

avholdes naturligvis heller ik-

ke. Vi avholder likevel våre 

møter som oppsatt digitalt og 

behandler alle saker som kom-

mer inn. 

 
REHABILITERINGEN 

Alle leiligheter er ferdig i forbin-

delse med rør rehabiliteringen. 

Men det er fremdeles jobber som 

ikke er helt ferdig i fellesrom og 

kjellere. 

AOG er heller ikke ferdig med 

alle reklamasjoner som beboere 

har meldt inn. 

Dette er selvfølgelig satt på vent 

grunnet Covid 19 viruset.  

Men styret har løpende kontakt  

med prosjektledelsen hos AOG 

og vil komme med info til bebo-

erne når dette arbeidet starter 

opp igjen.  

 

 

RYDDEDAGEN 

Ryddedagen, som var planlagt 

21.04, er naturligvis også utsatt. 

Styret vil kommet tilbake til ryd-

dedagen senere. 
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NABOER 

Styret vil oppfordre beboerne 

om å holde kontakt med sine 

naboer. Har dere en nabo som 

er alene, syk eller i risikogrup-

pen? Ta kontakt og hør om de 

har det bra og om de trenger 

hjelp. 

Husk å holde god avstand (2 

meter) og ha god håndhygiene.  
 

VASKERI: 

Styret oppfordrer alle om å 

være ekstra nøye med renhol-

det av vaskeriet nå. Ha god 

håndhygiene og vaske godt av 

vaskemaskin, tørketrommel  

+ gulv og vask. 
 

TV OG BREDBÅND:  
 

Vi kan oppleve noe problem 

med TV signal og bredbånd 

innimellom. Dette kan skyldes 

at det  

er veldig mange som er hjem-

me i disse tider og bruker net-

tet mye mer enn normalt. 
 

 

AVFALLHÅNDTERING 

Styret oppfordrer beboerne om  

å pakke avfallet sitt godt inn før 

det kastes i avfallscontainerne 

som er plassert rundt om i bo-

rettslaget. Da slipper vi søl inne 

i containerne med medfølgende 

lukt. 

Informasjon for befolkningen 
 

Du finner informasjon og konkrete 

råd om koronaviruset på disse side-

ne og helsenorge.no  

Dersom du ikke finner svar på det 

du lurer på, kan du ringe informa-

sjonstelefonen på 815 55 015 som 

har åpent hverdager 08-18 og hel-

ger 10-16. 

Har du behov for akutt helsehjelp, 

ring fastlegen din. Hvis du ikke 

kommer i kontakt med fastlegen, 

ring legevakten på 116117. Ved 

fare for liv og helse, ring 113. 

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

