7. Magnus Carlsen ble verdensmester 22.11.2013, på dagen
50 år etter hvilken hendelse?
1. Hva kalles onsdagen som mar- 8. Hvor ligger husmannsplassen
Prøysen der Alf Prøysen vokskerer innledningen til fastetite opp?
den 40 dager før påske?
2. Hvorfor sier en at askeonsdag 9. Hvilket bilmerke betyr Jeg
ruller?
er 40 dager før 1.påskedag når
10. Hva slags sykdom var Svarteden i følge kalenderen er 46
dauden?
dager før?
11. Hvilket annet navn brukes ofte
3. 17.august 2012 ble det satt en
om blomsten engsoleie?
norsk rekord i Smiberget.
12. Hvilket asiatisk land, beligHvilken?
gende på en øy, har en farge,
4. Hva er Wikipedia?
et mannsnavn, et skriftsystem
5. Hvilken bokstav er den mest
og en nektelse i navnet sitt?
vanlige forbokstaven i årets
8 flakslodd i premie: Svar innen
tolv måneder?
6. Hva vil det si å gå på rakadis? 10.mai til knut@smiberget.no

Styrekontoret TS 23:
Åpent: Mandag og onsdag 08.00 - 15.30
+ Tirsdag
kl. 10.30 – 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 K. Nonnas 970 98 345
Vaktmester: Gunnar Yndestad 970 98 511
Okan Tuncer
482 85 804

Styret:
Leder:

SMIBERGET
BORETTSLAG
BEBOERNYTT

APRIL 2017

GENERALFORSAMLING:

TILLITSVALGTE:

Ordinær generalforsamling for
2017 ble avholdt på Sælen
4.april. Protokollen er lagt ut på
borettslagets hjemmeside, og kan
fås på styrekontoret.

Styret ber alle blokker som ikke
har avholdt husmøte og fått valgt
tillitsvalgte, om å gjøre dette.
Resultatet av valget må meddeles kontoret.
RYDDEDAG 25.04:
Den årlige, felles ryddedagen vil
i år være tirsdag 25.04. Containere vil bli plassert ut på vanlige
plasser. Møt opp og ta et tak!

TS 51
Tlf: 900 42 258
trondhelle@hotmail.com
Nestleder: Knut Stølås,
TS 23
Tlf: 480 99 697
knut@smiberget.no
Styremedlem: Gertie Hegdal
TS 37
Styremedlem: Arve Carlsen,
TN 55
Styremedlem: Sverre Strømmen
1.varamedlem: Tonje Lerøy
2.varamedlem: Bente Soltvedt TN 59

VIKTIG at beskjedene om sortering av avfall på plakatene følges. El. apparater, maling, bildekk etc. skal ikke i containerne,
men settes utenfor blokken. Så
vil dette bli hentet av vedlikeholdsavdelingen.

Trond Helle,

Styret ønsker alle god påske!

Ellers blir det mye dyrere….

REHABILITRING AV RØR
OG VÅTROM:
På den ekstraordinære generalforsamlingen 22.03 møtte det hele
311 beboere + 63 fullmakter. At så
mange kom og deltok, er styret
svært glad for. Protokollen er lagt
ut på hjemmesiden til borettslaget
og kan fås ved henvendelse til styrekontoret.
Styret fremmet forslag for rehabilitering av rør og våtrom i hele borettslaget, Forslaget hadde vært
presentert og gjennomgått beboermøte 1 og 2, 30.01-01.02 og
06.03-08.03. Styrets forslag ble
vedtatt med 327 stemmer mot 40
stemmer.
Forslaget fra styret om å installere
balansert ventilasjon samtidig med
at rør og våtrom rehabiliteres, fikk
317 stemmer mot 43 stemmer.

RADIATORER OG UNDERSENTRALER
Styret og Anders O. Grevstad holder nå sammen på med å utarbeide
ulike standardløsninger for badet,
både når det gjelder planløsninger
og valg av fliser.

Ti uker før rehabiliteringen starter
i en blokk, vil beboerne bli innkalt
til infomøte med Anders O. Grevstad og styret. Der vil de ulike
standardløsningene bli presentert
og gjennomgått, slik at den enkelte beboer kan gjøre sine valg. I
tillegg vil det bli mulig med ulike
tilleggsvalg.
Anders O. Grevstad vil opprette
hjemmeside for rehabiliteringen
før den starter. Der vil de jevnlig
legge ut all relevant informasjon.

Anders O. Grevstad vil starte arbeidet i første halvdel av september. De vil begynne i TN 9, deretter TN 45 før resten av C-området.
Så står B-området for tur med start
i B-8, før A-området og A-6. Etter
ca. 3 år avsluttes jobben med A-1.

OPPUSSING AV BADET?

Anders O.Grevstad vil bygge
showrom i det gamle vaktmesterkontoret i TN 11.Der vil beboerne
få se bad i full størrelse.

Pga. av overnevnte rehabilitering,
anbefales alle å kontakte vedlikeholdsavdelingen og rådføre seg
med dem før de gjør det.

Pga. flere innbrudd og tyveri samt
hærverk i trappeganger og kjellerNår været er blitt varmere, i mai/
juni, vil radiatorene i blokkene C-1 boder, besluttet styret å la alle
C-2,C-3, C-4, C-5, C-6 og C-12 bli inngangsdørene være låst hele døgnet.
skiftet med nye.
Men pga. posten lot dette seg imidDet vil komme info til de berørte
beboerne i forkant av utskiftingen. lertid ikke gjøre. Løsningen ble at
dørene er åpen kl. 09.00-16.00 på
ukedager og stengt hele døgnet lørdag og søndag.
KLUBBEN I B-8:
I tillegg vil tilhørende undersentraler bli skiftet. De er som radiatorene gamle, og må skiftes for at
vi skal få full effekt av de nye termostatstyrte radiatorene.

Fra 1.juni vil det ikke være mulig å
keie Klubben. Anders O. Grevstad
vil bruke den som prosjektkontor
fra da av og så lenge rehabiliteringen pågår i borettslaget.

Det vil også komme info om dette
arbeidet før det utføres.

NYE PARKERING VED B-8:

ROT I FELLESAREAL:

Området på den gamle ballbanen
ved B-8 vil bli benyttet av Anders
O. Grevstad som produksjon/lagerplass. De som har parkeringsplass
her, vil få tildelt en erstatningsplass
mens rehabiliteringen pågår.

Pga. av overnevnte rehabilitering,
anbefales alle å vente med å pusse
opp bad.
OPPUSSING AV KJØKKEN?

LÅSING AV DØRER

I mange kjellere og tapper er det
mye rot. Dette kan være farlig i en
rømmingssituasjon.
Unngå farlige situasjoner. Benytt
ryddedagen til å få ryddet opp!

