
 
 

 

 

 1. Hvor mange leiligheter er det i 

Smiberget borettslag? 
 

2. Hvilken nordmann har vun-

net flest etapper i Tour de 

France? 
 
 

3. Hvilken spiller har scoret 

flest mål i norsk eliteserie i fot-

ball? 
 

4. Hvem har spilt flest kamper for 

Brann? 
 

5. Hva heter det høyeste fjellet i 

Bergen?  
 

 

 

6. Når ble Fana, Åsane, Laksevåg 

og Arna del av Bergen kommune?  
 

7. Når ble Fyllingsdalen avstått  fra 

Fana til Bergen? 
 

8. Gull og sølv er grunnstoffer. 

Men hva er bronse? 
 

9. Hva het titanen som i gresk my-

tologi bar himmelhvelvingen på 

sine skuldre? 

 

10. Hvor mye er 24? 
 

 

6 Flakslodd i premie: Svar innen 

7.august til  knut@smiberget.no  

Styrekontoret TS 23: 

Åpent:  Mandag og torsdag  09.00 - 14.30

   +   Tirsdag   17.00 – 19.00                                 

Telefon:       55 16 24 33                 

Faks:          55 16 80 25                       

e-mail:   styrekontor@smiberget.no                        

Sekretær:    Anne-Therese Kiran 

Vaktmesterkontoret TN 31: 

Telefon:                 55 16 63 62                      

e-mail: vaktmesterkontor@smiberget.no  

Vedlikeholdssjef: Bernt Floer 970 98 345 

Vaktmest.: Gunnar Yndestad  970 98 511 

Gartner:     Jonny Melvik        450 10 716 

Styret: 

Leder:       Trond Helle,               TS 51       

          Tlf: 900 42 258  

                      styreleder@smiberget.no                           
 

Nestleder:  Knut Stølås,              TS  23       

          Tlf: 480 99 697       

                               knut@smiberget.no                           
 

Styremedlem:  Arve Carlsen,     TN 55       
 

Styremedlem:  Inger O. Oppedal TS 73  
  

Styremedlem:  Sverre Strømmen  
 

.Varamedlem:  Grethe Olsen     TN 43 

SMIBERGET 

BORETTSLAG 

   BEBOERNYTT           JULI 2011 

GOD SOMMER 
 

Styret ønsker alle en 

riktig god sommer! 

ØKNING AV FELLESUTGIF-

TER FRA 01.09 
 

Styret har vedtatt å heve netto fel-

lesutgiftene med 4 % fra  

1.september. Begrunnelsen for 

dette er for å kun-

ne utføre nødven-

dig, planlagt ved-

likehold. 
 

Tertialrapporten 

for 1.tertial viste 

et underskudd i 

innbetalingen av 

brenselsforskudd til fyrsentralen 

SOL på 355.000 kr. Dette skyldes 

de høye oljeprisene som igjen 

medfører at gassprisen er høy 

(Gassprisen reguleres i takt med/ 

ut fra oljeprisen). Styret har derfor 

ikke sett annen mulighet enn å 

heve innbetalingen av brenselsfor-

skuddet med 15 % fra 

1.september. 
 

Begge økningene vil bli lagt inn 

på de nye giroene som vil komme 

i postkassen. 

 

Eldkvede 

Fotograf:  Anne Toril Worner 

mailto:knut@smiberget.no


 

NYTT VAKTMESTERKON-

TOR 
 

Vedlikeholdsavdelingen har nå 

flyttet inn i nye lokaler i TN 31. 

Der har de kontor, verksted, pau-

serom og garderober.  

De gamle lokalene i TN 11 vil de 

bruke som lager i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKIFTE AV SLUK PÅ BADET 
 

Ved oppussing av bad/badegulv, 

skal sluken skiftes på borettslagets 

regning. Dette gjøres ved å sende 

en søknad til styret som så vil sør-

ge for at det blir gjort. 

SKILT TIL POSTKASSENE 
 

Nå skulle de fleste feilene på skil-

tene være rettet opp. Skulle det 

fremdeles være feil på skiltet de-

res, ta kontakt med styrekontoret. 

 

INNBRUDD I KJELLERE 
 

Vi har i den seinere tid vært plagd 

med innbrudd i kjellere og boder. 

Men det viser seg at i de fleste til-

fellene ikke er merker på dør eller 

låser, så det har enten blitt brukt 

nøkkel eller gangdør og/eller kjel-

lerdøren har vært åpen.  

Vi oppfordrer alle å påse at inn-

gangsdører og kjellerdører er låste. 

Da vil færre få ubudne gjester. 

ST. HANS 
 

Tradisjonen tro var det St. Hans 

arrangement på Ortubanen torsdag 

23.juni kl. 18.00 – 22.00. 
 

Mange folk møt-

tes og hadde en 

trivelig kveld.  

For å kun-

ne gjennomføre 

arrangementet, 

var vi avhengig 

av frivillige hjel-

pere i kiosk og 

lykkebod + til 

grilling og kakebaking. 

Vi takker alle som deltok for 

flott innsats!   

 

PLENKLIPPING 
 

Det har kommet en del klager på 

klippingen av plenene. Vår nye gart-

ner Jonny Melvik har vært på etter-

skudd med klippingen – kom for 

sent i gang pga sein påske. I tillegg 

har det vært mye regn og han har 

hatt for lite hjelp.  

Vi beklager dette og vil prøve å rette 

på dette. Er det noen som kan tenke 

seg regelmessig å klippe en del av 

området vårt, ta kontakt. 

HUSMØTE 
 

Hvis det er blokker som ikke har 

avholdt husmøte og valgt tillitsvalg-

te, oppfordres disse til å gjøre dette 

snarest og melde fra om valget til 

kontoret. 

 

 

KILDESORTERING 
 

De aller fleste er svært flinke til å 

kildesortere + pakke inn restavfallet 

sitt. Men noen steder er det fremde-

les noen som har litt å gå på….. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MILJØUTVALGET MELDER 

 

Miljøutvalget melder at de jobber 

med et rikholdig program for høsten. 

Det vil bli sendt ut en folder med 

programmet etter sommeren. 

 
FOTOGRAF 
 

Alle blomsterbildene har vi mottatt 

fra Anne Torill Worner. De ligger 

også på nettsiden til  borettslaget 

http://www.smiberget.no/  


