1. I hvilket land er Edinburgh
hovedstad?
2. Hvilken berømt norsk fotballspiller spilte for en av klubbene i Edinburgh?
3. Hva het brødrene som samlet
og utga tyske folkeeventyr, og
derigjennom inspirerte Asbjørnsen og Moe til å gjøre det
samme i Norge?
4. Hvem møtte Magnus Carlsen
da han ble verdensmester i
sjakk?
5. Hvor mange ruter er det på et
sjakkbrett?

6. Bartosz Piasecki tok sølv i kårde i sommer-OL i London
2012. Hva heter de to andre
våpnene som brukes i fekting?
7. Hvor lang er sidene i et kvadrat med areal 25 cm2?
8. Hvem skrev kriminalromanen
Politi?
9. Hva heter den verdensberømte
maleren som malte Syk pike?
10. Neste år feirer grunnloven i
Norge 200 år. Hvor ble grunnloven til/skrevet?
11. Hva er nettadressen til hjemmesiden til Smiberget borettslag?
6 flakslodd i premie: Svar innen
20.januar til knut@smiberget.no

Styrekontoret TS 23:
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

Styret:
Leder:

Vaktmesterkontoret TN 31:
e-post: vaktmesterkontor@smiberget.no
Vedlikeholdssjef: Bernt Floer 970 98 345
Vaktmester:Gunnar Yndestad 970 98 511
Gartner:
Jonny Melvik
450 10 716

Styremedlem: Nina M. Heggøy TS 23
Styremedlem: Arve Carlsen, TN 55
Styremedlem: Sverre Strømmen
1.varamedlem: Grethe Olsen TN 43
2.varamedlem: Tonje Lerøy TN 51

SMIBERGET
BORETTSLAG
BEBOERNYTT

DESEMBER 2013
GENERALFORSAMLING
Dato for ordinær generalforsamling for 2014 er satt til 10.april.

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

Frist for å sende inn saker som
ønskes behandlet, er 13.februar.

FORSLAG TIL KANDIDATER

Trond Helle,

TS 51
Tlf: 900 42 258
trondhelle@hotmail.com

Valgkomiteen skal i gang med arbeidet sitt. De som står på valg, er:
Styreleder Trond Helle, Knut
Stølås og begge varamedlemmene.

Nestleder: Knut Stølås,
TS 23
Tlf: 480 99 697
knut@smiberget.no

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

De som har forslag til kandidater
til valg av styre, kan rette dem til
valgkomiteens leder Svein Åge
Moldestad eller til styrekontoret.

JULETREBRENNING

40 % flere branner i desember enn
i resten av året.
Lørdag 11. januar kl.13.00 blir
En liten sjekkliste til bruk i julen:
det arrangert tradisjonell juletrebrenning på ballbanen ved B-8.  Bytt batteri i røykvarsleren og
sjekk at varsleren virker.
Vi har dessverre ikke anledning til
 Forlat aldri et rom med levende
å komme og hente juletrær rundt i
lys.
borettslaget, så dere må selv få
 Telys må settes i lysestaker eller
fraktet juletreet til bålet.
på ildfaste fat.
Det blir kafé i fritidsklubben med  Bruk selvslukkende lys eller lysmulighet for å kjøpe varm drikke,
mansjetter av stanniol i adventsbrus, pølser og kaker.
kranser og i dekorasjoner, ikke
la lysene brenne helt ned.
Velkommen!
 Sett ikke levende lys i nærheten
av gardiner eller andre ting som
RADON
lett kan ta fyr.
Arbeidet går nå mot slutten. Det
 Sett levende lys utenfor rekkevil i vinter bli kontrollmålt på de
vidde for barn og husdyr.
stedene som hadde for høye ver Slukk lysene på juletreet om natdier under sist måling.
ten og når du forlater hjemmet.
 Tørrkoking og smultbranner er
BRANN FOREBYGGING
en hyppig brannårsak. Skru derJulen er over oss, og for mange
for av kokeplater og komfyr hvis
betyr dette hyggelige dager og
du forlater kjøkkenet.
kvelder med levende lys, god mat
 Ha brannteppe, pulver- eller skuog drikke.
mapparat lett tilgjengelig.
Dessverre er også julen en tid hvor  Sørg for at alle i husholdningen
risiko for brannskader øker. Tall
kjenner til plassering og anvenviser at brannvesenet rykker ut til
delse.

KILDESORTERING

VEDLIKEHOLD AV VINDU

De aller fleste er svært flinke til å
kildesortere + pakke inn restavfallet sitt. Men noen steder er det
fremdeles litt å gå på……

Vedlikeholdsavdelingen anbefaler
alle beboere til å smøre vinduene.
Alle håndtak, hengsler, låser, etc,
bør smøres med alminnelig husholdningsolje minst en gang om
året.

Av og til får vedlikeholdsavdelingen henvendelser om bossjakten er
tett og bosset står opp i røret fordi
beboere har hevet pizzaeske, paraply eller annet som har tettet røret.
OPPUSSING AV BADET
Ved oppussing av bad/badegulv,
skal sluken skiftes på borettslagets
regning.
Kontakt kontoret for info.
VED TETT AVLØP
Ved tatt avløp, enten til vask eller i
dusj/under badekar, bruk Avløpsåpner. IKKE bruk Plumbo siden dette
vil kunne gå utover pakningene.
Avløpsåpner fås kjøpt på vaktmesterkontoret, på borettslagets
kontor eller hos Spelhaugen lagerutsalg. Jevnlig bruk av Avløpsåpner vil forebygge mot tette avløp.

KONDENS
Kondens (dugging) opptrer når
inneluft med et gitt fuktinnhold
kjøles ned på kalde flater. Det ser
vi spesielt på vindusglass om vinteren.
For å forebygge kondens, anbefaler vedlikeholdsavdelingen at ventilene i vinduene holdes åpen hele
året.
Det er også svært viktig at ventilasjonslukene på kjøkken og bad
holdes åpen.
Ventilator på kjøkkenet må ikke
monteres på blokkens automatiske
ventilasjonsanlegg.
Dårlig ventilasjon kan i tillegg til
fukt medføre kaldere bolig, da luften blir stillestående.

