1. I følge Bibelen ble Jesus født
i en…..?
2. Hvilken sang er Engler daler
ned i skjul fra?
3. Hva kalles julenissen for i
Danmark?
4. I hvilket land kalles julenissen
for Weihnachtsmann?
5. Hva heter gutten som strever
dagen lang i Alf Prøysens sang
Julepresangen?
6. Hvilken rockegruppe ga ut
singelen Thank God It`s
Christmas før jul i 1984?
7. Hvor mange kanter er det på et
snøflak?

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

8. Hvilken nettbasert kommunikasjonskanal ble lansert i 2006
etter en ide av Jack Dorsey?
9. Hvilket slagord ble lansert av
Nike i 1988?
10. Hva heter det skandinaviske,
bitre brennevinet som blant
annet er laget av rognebær?
11. Hvilket navn hadde Iran frem
til 1935?
12. Hva heter moren til Anne
Knutsdotter?
13. Hvilket jubileum feirer Bergen i år (i 2020)?
14. Hva kalles den lengste siden i
en rettvinklet trekant?
8 flakslodd i premie: Svar innen
20. januar til knut@smiberget.no

Styret:
Leder:

TS 51
Tlf: 900 42 258
trond@smiberget.no
Nestleder: Knut Stølås,
TS 23
Tlf: 480 99 697
knut@smiberget.no

SMIBERGET
BORETTSLAG
BEBOERNYTT

GENERALFORSAMLING

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

Dato for ordinær generalforsamling i 2021 er satt til onsdag
7. april.
Frist for å sende inn saker som
ønskes behandlet, er 10. februar.
FORSLAG TIL KANDIDATER
Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt. De som står på valg, er
styremedlemmene Gertie Hegdal,
Arve Carlsen og Sverre Strømmen, og varamedlemmene BenteKari Heldal og Frode Andersen.

Trond Helle,

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

DESEMBER 2020

Vi ønsker alle
en god og fredfull jul,
og et godt nytt år!

De som har forslag til kandidater
til valget av styre, kan levere dem
skriftlig i lukket konvolutt til styrekontoret innen 15.01. Merk konvolutten Valgkomiteen.

NYTT STYREKONTOR i TN 11 MILJØUTVALG
Det gamle vaktmesterkontoret i TN Vi har endelig fått «klubben» tilbake etter at den ble brukt som pro11 er nå gjort om til styrekontor.
sjektkontor under rehabiliteringen.
Den er nyoppusset og fin, og vi
REHABILITERINGEN
ønsker derfor å komme i gang igjen
Rehabilteringen er ferdig. AOG
med aktiviteter for både barn og
utfører fremdeles noen reklamasjovoksne i borettslaget.
ner. Meld fra hvis dere har noe som
Tidligere har vi hatt juleverksted,
ikke er tatt eller bør bli gjort. Rehabiliteringen var heldigvis i rute, helt påskeverksted, familiedag, hobbyi tråd med oppsatt tidsplan, slik at kvelder ol.
den var ferdig før nedstengningen Vi har også vært med på å arrangere St. Hans sammen med de andre
pga. covid 19 skjedde i mars.
borettslagene i nærområdet.
For at vi skal få til dette, er vi avhengig av at folk melder seg til å
være med i miljøutvalget.
Om det er noen som kan tenke seg
å bidra, send en e-post til
bente@smiberget.no
FELLESKOSTNADER 2021
Som det er gått ut skriv om, har styret besluttet å heve netto felleskostnader med 3 % fra 1.1.2021.
Parkering økes fra 75 kr pr mnd. til EL-BILLADING: På generalfor90 kr, og garasjer økes fra 300 kr pr samlingen i 2020, ble det vedtatt:
Generalforsamlingen gir styret fullmnd .til 350 kr.
makt til å inngå avtale for etableØvrige poster vil være de samme
ring av el-billading med Ohmia
som i 2020,
Charging.

Ohmia Charging holder nå på med
å montere anlegg for lading av elbiler.

BOSSORDNINGEN
I rapporten fra styret for 2019, sto
det: I 2019 ble den gamle bossordningen avviklet. Den er erstattet av
en midlertidig ordning med avfallscontainere plassert ulike plasser i
borettslaget. Styret arbeider med å
finne en ny løsning av avfallshåndtering. Det vil også komme nye krav
til avfallshåndtering i 2023.

HUSMØTE MED VALG AV
TILLITSVAGTE
Styret oppfordrer alle blokker til å
avholde husmøte og velge tillitsvalgt. Husk å melde fra til styrekontoret om valgresultatet.
FRA VEDLIKEHOLDSAVDELINGEN:
Sørg for at avløp på bad og i vasker er rene og fungerer.
Fett etter pinnekjøttet skal ikke i
avløpsrør, men i restavfallet etter
at det er stivnet.
Husk å skifte batteri i røykvarsleren.

Styret trenger mer tid for å finne en
god løsning og mener det beste er å
fortsette med dagens midlertidige
ordning inntil videre. Vi vil se situasjonen an og kanskje gjøre noen
justeringer etter hvert.

Smør alle bevegelige deler på dører og vinduer. Smørespray kan
lånes på vaktmesterkontoret.
Vedlikeholdsavdelingen vil måke
og salte etter behov. Men beboerne i de enkelte oppgangene må
gjøre dette utenfor egen inngang.
Det vil være plassert bøtte med
salt i alle bossrom.
Ved behov for mer salt, kontakt
vedlikeholdsavdelingen.

Hvis bosscontainer er full, ikke sett
avfallet ved containeren. Da vil
Også i år har vi fått matter innenfor fugler og rotter kunne få en fest og
inngangsdørene til den enkelte opp- rote det utover.
gang. Dette for å redusere skitt og
Likeledes ikke sett fra dere papir
salt oppover trappene. Mattene vil eller plast hvis disse containerne
bli skiftet annenhver uke.
skulle være full.
MATTER DESEMBER-MARS

