
 
 

 
 
 

 1. Sett inn plusstegn 
Du starter med en rekke på seks  
1-tall: 
 1 1 1 1 1 1  
Sett inn plusstegn der det måtte 
passe for å få 24 som svar når du 
summerer opp.  
 

2. Kyllinger og kyr 
 En bonde teller grisene og kylling- 
 ene sine og finner at det er 18 hod- 
 er og 52 føtter.  
 Hvor mange griser og hvor mange 
 kyllinger har han?   
 

 
3. 15 minutter 
Du har to timeglass. Det ene måler 

7 minutter og det andre måler 11 

minutter.  

Hvordan vil du måle nøyaktig 15 

minutter? 

 

4. Alle kronestykker 
Hvis vi tar alle kronestykkene som 

er i omløp i julehandelen og stabler 

oppå hverandre, vil stabelen bli så 

høy at ...........  

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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Styret takker for samarbeidet i 
året som nå går mot slutten. 
 

Vi ønsker alle en god og fredfull 

jul og et godt nytt år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KONTORET 
 

Kontoret vil være stengt pga  

ferieavvikling uke 52. 
 

I uke 53 vil det være åpent man-

dag 28.12 kl. 10.00-14.00, øvrige 

dager stengt. 

 
GENERALFORSAMLING 

 

Dato for ordinær generalforsam-

ling for 2010 er satt til 13.april. 
 

Frist for å sende inn saker som 

ønskes behandlet, er 16.februar. 

 

FORSLAG TIL KANDIDATER 
 

Valg komiteen skal i gang med 

arbeidet sitt.  
 

De som har 

forslag til 

kandidater 

til valg av 

styre eller 

dugnadsan-

svarlige, kan rette dem til valgko-

miteens leder Svein Åge Molde-

stad eller til styrekontoret. 

 



 
POLETTER HOS BUNNPRIS 
 

Borettslaget har nå inngått avtale 

med butikken Bunnpris om salg av 

polletter til vaskeriene.  
 

Vi håper dette vil være en god og 

praktisk løsning for beboerne. 

 
HUSMØTER 
 

Blokkene henstilles til å avvikle 

husmøte i løpet av januar/februar 

og avholde valg av tillitsvalgte. 

Meld hvem som ble valgt til styre-

kontoret. 
  
Er det blokker 

som ikke har 

tillitsvalgte og 

beboere som 

ønsker hjelp fra styret til å kalle 

inn til og avholde husmøte, send 

en henvendelse til styrekontoret. 

 
MÅKING OG STRØING 
 

Vi minner om at den som har bos-

suken må måke utenfor inngangen.  

Belegningsteinene har en tendens 

til å bli iset 

og svært 

glatte, selv 

om tempera-

turen er over 

0o C.  

Da er det 

viktig at det også blir saltet/strødd 

utenfor, slik at folk ikke detter og 

brekker en fot eller arm. 

 
JULEVERKSTED 

Torsdag 17.12 ble det arrangert 

juleverksted for de yngre.  

21 ivrige barn i alderen fra 5—13 

år deltok. Det ble laget mange fine 

julepresanger.  

Hva, får være hemmelig i enda en 

uke….. 

 
JULETREBRENNING 
 

Lørdag den 9. januar kl. 14.00 blir 

det arrangert tradisjonell juletrebren-

ning på fotballbanen ved B-8. 

Du må selv frakte juletreet til bålet. 

Vi har dessverre ikke anledning til å 

komme og hente juletrær rundt i bo-

rettslaget.  
 

Det blir kafé i fritidsklubben med 

mulighet for å kjøpe 

varm drikke, pølser 

med brød og kaker.  

Velkommen! 

 
UTLEIE AV KLUBBEN I B-8 
 

Henvendelser for leie av klubbloka-

lene i B-8 rettes til styre-

kontoret på e-post eller 

telefon. 

 
BIR - KILDESORTERING 
 

Det har lenge vært snakk om at BIR 
skal legge om avgiftssystemet. I dag 
betaler husstandene en fast avgift 
uavhengig av avfallsmengden.  
 

Det er krefter som jobber for at det 
skal betales avgift ut fra restavfalls-
mengden. Restavfallet skal veies, og 
man betaler en viss sats pr vekten-
het.  
 

De fleste fikk sikkert med seg at det-
te ikke gikk igjennom i bystyret for 
ca 14 dager siden. Men det er nok 
kun et spørsmål om tid, før det kom-
mer opp på nytt og blir vedtatt.  
 

Da vil det være lønnsomt for oss at 

hver beboer benytter seg fullt ut av 

mulighetene vi har for kildesorte-

ring, slik at vekten på restavfallet, 

det vi hiver i bossjakten, reduseres 

mest mulig.  
 

Så benytt containerne for papir/

papp, plast og glass. Å 

ha innarbeidet gode 

kildesorteringsvaner, 

vil bli lønnsomt øko-

nomisk i tillegg til det 

miljømessige. 


