
 

1. Hvorfor kalles palmesøndag 
for palmesøndag? 

 

2. Fra hvilket land kommer fore-
stillingen om at påskeharen 
legger ut egg til barna? 

 

3. Hva het Myanmar tidligere? 
 

4. Til hvilken fiskefamilie regnes 
ørret?  

 
 

5. Hva heter  Mikke Mus sin 
fiende som er ikledd et sort 
laken, sorte hansker og støv-
ler? 

 

6. Hva er chèvre, roquefort og 
brie? 

 

7. Irlands nasjonaldag er 17.mars. 
Hva kalles dagen? 

 

 

8. De norske håndballjentene tok 
sølv i Barcelona-OL i 1992, til  
tross for at de i utgangspunk-
tet ikke var kvalifisert til leke-
ne. Hvorfor fikk de delta? 

 

9. Hva slags virksomhet driver en 
bookmaker? 

 

10. Hva heter kjenningsmelodien 
til radioprogrammet ønske-
konserten? 

  

11. Dersom du gikk inn i en bank 
for å snakke om SMS på 
1980-tallet, hva ville samta-
len ha dreid seg om da? 

 

12. Hvor mange måneder har 28 
dager? 

 
 
 
 

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

Styrekontoret TN 11: 

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 
 

PÅSKE-QUIZ 

 

SMIBERGET 
BORETTSLAG 

   BEBOERNYTT      MARS 2021 
 

 

KLUBBEN I B-8: 
 

Det er ikke mulig å leie Klub-

ben så lenge situasjonen med 

Covid-19 pågår.  

Det vil bli sendt ut info når 

leie blir mulig igjen. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Styret ønsker alle 
en god påske! 

 
 
 

GENERALFORSAMLING 
 

Generalforsamlingen i Smi-

berget som var berammet til 

7.april, er som meddelt via 

SMS til alle beboerne, utsatt til 

30.juni som følge av situasjo-

nen med Covid-19.  

Sakspapirer vil bli sendt ut 14 

dager før Generalforsamlingen 

avholdes. 

 
 

TILLITSVALGTE: 
 

Styret ber alle blokker som 

ikke har avholdt husmøte og 

fått valgt tillitsvalgte, om å 

gjøre dette.  
 

Resultatet av valget må med-

deles styrekontoret. 
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KONTAKT MED STYRE-
KONTOR OG VEDLIK-
HOLDSAVDELING  

 

 

For å begrense den fysiske 

kontakten, henstilles beboere å 

rette henvendelser til styrekon-

toret og vedlikeholdsavdeling-

en via e-post eller telefon så 

langt det er mulig. 

 

 
STYREMØTER 
 
 

Styremøtene i sin vanlige form 

med fysiske møter på styre-

kontoret, avholdes naturligvis  

ikke.  

Vi avholder styremøtene i føl-

ge oppsatt plan digitalt og be-

handler alle saker som kommer 

inn. 

 

BOSSTØMMING I PÅS-

KEN: 

BIR har opplyst at de IKKE 

tømmer containerne påskeuken 

siden vi har tømming om fred-

ager. De kommer dessverre 

ikke og tømmer onsdag 31.03 

slik vi håpet på. 

Dette vil medføre at det vil være 

mye avfall i containerne i pås-

ken.  

Vedlikeholdsavdelingen vil ons-

dag 31.03 gå rundt og stake inn 

bossposene som ligger rett in-

nenfor lukene, slik at det blir let-

tere å kaste inn flere poser. 

Men dette er kanskje ikke nok. 

Vi henstiller til at ingen må sette 

bossposer utenfor containerne 

eller henge dem på utsiden, da 

dette vil føre til at fugler og rot-

ter vil rote avfall utover. 

 

 

RYDDEDAG 

Styret har ikke datofestet rydde-

dag ennå. Styret vil avvente til 

situasjonen med Covid-19 tilsier 

at ryddedag kan avvikles.  

Styret vil komme med info da. 

 

 

 

 

 

VASKERI: 

Styret oppfordrer alle om å 

være ekstra nøye med renhol-

det av vaskeriet nå.  

Ha god håndhygiene og vaske 

godt av vaskemaskin, tørke-

trommel + gulv og vask.. 
 

 

 

MALING TIL ANTAN 
 

Etter påske vil vedlikeholdsav-

delingen kjøpe inn maling til 

altanene, maling til mur, rekk-

verk og trepanelet.  
 

De som ønsker å maling, sender 

en e-post til vedlikeholdsavde-

lingen 

 

LADEANLEGG FOR EL-BIL   
 

Styret og Ohmia kan pr i dag  

ikke eksakt si når ladeanlegget 

på A-området og de gjenstående 

ladepunktene på C-området kan 

ferdigstilles.  
 

Anlegget i Smiberget er ferdig 

fra Ohmia Charging sin side, 

men vi venter på at BKK skal 

gjøre ferdig sitt arbeid.  
 

Vi har fått forespeilet at arbeidet 

på A-området muligens kan bli 

klart i løpet av juni mnd. og C-

området i august.  
 

Ohmia jobber opp mot BKK for 

å løse dette så fort som mulig. 

 

 


