
 
 

 
 
 

 1. Hvem tok Norges eneste gull-    
medalje i Lake Placid i 1980? 
 

2. Hvem tok sølv bak Johan 
Olav Koss på 10 000 m skøyter 
i 1994? 
  

3. Hvor og når vant Geir Karl-
stad gull på 5000 m? 
 

4.  Hvor mange gull vant Hjalmar 

Hjallis Andersen i Oslo 1952? 
 

5. Hvor mange gull vant Ole Einar 

Bjørndalen i Salt Lake City 2002? 

 
 

 

6. Hva var tiden Knut Kuppern  

Johannessen vant gull på 10 000 m  

i Squaw Valley 1960? 
 

7. Hvilken nordmann vant 3 gull i 

Chamonix i 1924? 
 

8. Hva kaltes damene som vant 

gull i stafett i Grenoble 1968? 
 

9. Hvem vant gull på 1500 m skøy-

ter i 1976? 
 

10.  Hvilken nordmann har tatt 

flest medaljer i OL? 
 

6 Flakslodd i premie: Svar innen 

10.juni 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 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 
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GE`NERALFORSAMLING 
13.04 
 

Det var 54 andelseiere + 13 full-
makter tilstede. Årsmelding og 
regnskap ble gjennomgått og ved-
tatt uten innsigelser.  
 

Liv Meyer sitt 
forslag om å sette 
vasking og bos-
suke vekk til byrå 
for lavblokkene, 
skapte liv i for-
samlingen. Etter 
et lengre ordskif-
te ble det foretatt 
avstemning.  
 

Men pga uklarheter om hvilken 
ordning det ble stemt over og hva 
vedtaket innebar, vedtok general-
forsamlingen enstemmig at saken 
skal tas opp igjen på en ekstra-
ordinær generalforsamling.  

 

 
 

FELLESPLIKTENE 
 
Slik styret ser saken, vil det være 
fire ulike alternativ: 
 

1) Beholde ordningen slik som 
den er i dag. 
  

2) Få firma til å ta alt – både 
vasking, bosset og spyling ute. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Få firma til å ta vasking og 
spyling ute, mens beboerne be-
holder ansvaret for å skifte bos-
sekker. 
 

4) Få Firma til å ta vaskingen, 
mens beboerne beholder bossuken 
– skifte av bossekker og spyling. 
ute. 
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Det vil være noen utfordringer 
med å få et firma til skifte bossek-
kene pga svært varierende behov i 
de ulike blokkene – I noen opp-
ganger skifter en bossekk to gang-
er pr uke, mens i andre oppganger 
må det skiftes sekk hver dag. 
 
Styret job-
ber nå med 
saken, med 
å innhente 
priser for 
de ulike 
løsningene.  
 
Det vil bli 
kalt inn til ekstraordinær general-
forsamling etter sommeren. 
 

ALTANER:  
 

Sjekk om slukene 
i altangulvet er fri 
for rusk og rask, 
slik at det ikke blir 
lekkasje ned til 
naboen.  
 
Maling til mur og 
vegg fås av vedli-

keholdsavdelingen.  
 
Olje til trelemmene holder en selv.  

 
ÅRETS BLÅTUR 
 

Det blir blåtur for våre godt 
voksne torsdag 27.mai. 

Fremmøte ved butikken kl. 09.45     
og retur ca kl. 18.00. 

Egenandel 100 kr som betales ved 
fremmøte. 

Påmelding til Anne på kontoret,  

tlf 55 16 24 33 eller mail til  

styrekontor@smiberget.no 

 
GRILLING PÅ ALTANEN:  
 

Nå er det sommer og mange griller 
på altanen. Styret minner om at vi 
ikke kan bruke kullgrill der.  
 

Har du 
kullgrill, ta 
den med ut 
og inviter 
naboen(-e) 
med!  

 
DUGNAD PÅ C-OMRÅDET 
 

Fra Per Skarsvåg har vi fått: 

"Jeg kom over disse to i full gang 
med å gjøre det pent i området 
rundt oss, og hadde tilfeldigvis 
fotoapparat med meg. De to på 
bildet er Svein Åge Moldestad og 

Jan Andrè Fenstad, sistnevnte 
den yngste. De har holdt på en 
stund, og det blir veldig pent et-
ter de. Det er to positive gutter 
dette her." 

 

Ja, vi er enig - det er to flinke ka-
rer som tar et tak for fellesska-
pet på Smiberget. Se ved siden 
av butikken neste gang du er der 

Vi tar gjerne mot flere lignende 
reportasjer. Send tekst og bilder 
på mail til knut@smiberget.no . 
 
 

 

 
UTLEIE AV KLUBBEN I B-8 
 

Henvendelser for leie av klubbloka-

lene i B-8 rettes til styrekontoret på 

e-post eller telefon. 

 

HUSMØTER 
 

De blokkene som ennå ikke har hatt 

husmøte og avholdt valg av tillits-

valgte, bes gjøre dette snarest. Meld 

hvem som ble valgt til styrekontoret. 

  
Er det blokker som ikke har tillits-

valgte og beboere som ønsker hjelp 

fra styret til å kalle inn til og avhol-

de husmøte, send en henvendelse til 

styrekontoret. 
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