
 
 

 
 

 1. Hvor mange VM-sluttspill har    
Norge deltatt i? 
 

2. Hvilket land har deltatt i 
flest VM-sluttspill? 
  

3. Hvilken spiller har scoret 
flest mål i en VM-finale? 
 

4. Hvem har spilt flest kamper i 

VM-sluttspill? 
 

5. Hvem har scoret flest mål i et 

enkelt sluttspill?  
 

6. Hvem har scoret flest mål til 

sammen i sluttspill?  
 

 

 

7. Hvilken nordmann har scoret 

flest mål i VM-sluttspill? 
 

8. Hva er den mest målrike kam-

pen som er spilt i et sluttspill? 
 

9. Hvilke land har spilt flest fina-

ler? 
 

10. Hvor skal VM arrangeres i 

2014?  
 

6 Flakslodd i premie: Svar innen 

10.juli til  knut@smiberget.no  

Vinnere av vinter-OL-quiz:      

Grethe Løseth og Trond Helle had-

de alt rett og får 3 flakslodd hver.  

Vi Gratulerer! 

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 11: 

Telefon:                 55 16 63 62                      
e-mail: vaktmesterkontor@smiberget.no 
Vedlikeholdssjef: Bernt Floer 970 98 345 
Vaktmest.: Gunnar Yndestad  970 98 511 

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   
BOB oppnevnt: Sverre Strømmen  
1.varamedlem:  Kay M. Heldal   TN 57 
2.varamedlem:  Grethe Olsen     TN 43 
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GLIMT FRA ÅRETS BLÅTUR 
 

Torsdag 27.mai møtte de 30 delta-
gerne ved butikken kl. 09.45. Tu-
ren gikk i år til Austevoll. På fer-

gen fra Krokeide fikk deltagerne  
servert nystekte vafler og kaffe. 

På Austevollhella 
ventet den lokale 
guiden Elias Fonde-
nes. Han ledet oss 
kunnskapsrikt rundt 
om i Austevoll 
kommune.  

Kl.13.15 kom vi frem til Bekkjar-
vik. Der kunne folk rusle rundt 
eller bare slappe av i det herlige 
været, før det ble middag på gjest-
giveriet kl.14.00. 

Kl. 18.10 var vi tilbake til Smi-
berget 
etter en 
flott tur! 
Nesten 
synd det 
er et år til 
neste 
tur….. 
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PARKERING 
 

Vi har knapt med parkeringsplas-
ser i borettslaget. Det er derfor det 
står i vedtektene §16.6: ”Garasjer/
parkeringsplass forbeholdes biler 
som er i kjørbar stand.” 
 

Styret har fått henvendelse om, og 
selv erfart, 
at det til 
tider står 
avskiltede 
biler både 
på faste 
plasser og 
gjesteparkering. Det kan selvsagt 
være slik at man i en kortere perio-
de kan ha en avskiltet bil på plas-
sen sin. Men står den der i lengre 
tid, så vil styret henvise til nevnte 
§ 16.6, forlange den avskiltede 
bilen fjernet og kunne inndra plas-
sen. 
 

Når det gjelder gjesteparkering, vil 
avskiltede biler som plasseres her, 
bli fjernet uten varsel (uten skilt 
kan vi jo ikke vite hvem som evt 
skal varsles) 
Vi minner også om §16.5: 

”Garasje/parkeringsplass er per-

sonlig og kan ikke fremleies uten 

styrets godkjenning” og §16.4: 

Ved overdragelse/salg av andel,  

 

 

vil garasje/parkeringsplass ikke 

automatisk følge med. Nye andels-

eiere må søke styret om å få tildelt 

garasje/parkeringsplass.” 

 
ST. HANS 
 

Tradisjonen tro blir 
det St. Hans arrange-
ment på Ortubanen 
onsdag 23.juni kl. 
18.00 – 22.00. 
 

For å kun-
ne gjennomføre arrangementet, er 
vi avhengig av frivillige hjelpere 
til å stå i kiosk, til å grille eller stå 
i lykkebod + noen kakebakere. 
Hvis du kan være med en times tid 
eller bake en kake, ta kontakt med 
styrekontoret, på tlf: 55 16 24 33 
eller på e-post:  

styrekontor@smiberget.no    

 
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. 

 
 

 
BRENSELSFORSKUDD 
 

Styret fattet vedtak 

på budsjettmøtet i 

oktober om å øke 

brenselsforskuddet 

for 2010 med 13 %.  

Dette viste seg i etterkant at tallma-

terialet fra fyrsentralen SOL, var 

feil. Regnskapet for 2009 viste for 

Smibergets del et overskudd på 

117.000 kr. Styret bestemte derfor at 

brenselsforskuddet for 2010 skal 

være det samme som for 2009. Men 

da var allerede blankettene for fel-

leskostnader trykt og sendt ut for 

tom juni.  

Derfor settes brenselsforskuddet for 

resten av 2010 ned 

med det dobbelte av 

økningen som kom i 

januar – var f.eks. 

økningen på 85 kr i 

januar, settes bren-

selsforskuddet ned 

med 170 kr i juli. Da vil alle ha be-

talt det samme totalbeløpet i løpet av 

2010 som i 2009. 

 
 

 
UTLEIE AV KLUBBEN I B-8 
 

Henvendelser for leie av klubbloka-

lene i B-8 rettes til styrekontoret på 

e-post eller telefon. 

 
FLAGGING 
 

På de ulike områdene er det noen 

flaggstenger som er felles. Hittil har 

noen uten vederlag stått for heising 

og firing av 

flaggene på 

høytidsdager 

som 1. og 

17.mai.  

Styret synes 

at det er flott 

at det flagges 

fra disse flaggstengene disse dagene. 

Vi har derfor vedtatt at det heretter 

skal utbetales dugnadspenger til dem 

som står for flaggingen.  

De som har heist og/eller firt flagget 

i år, skriver 1 time dugnad for hei-

singen og/eller 1 time for firingen. 

Og det gjør alle dem som heretter 

gjør denne jobben. 
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