1. Hvilket lag skal Brann spille semifinale i cupen mot?
2. Hvilken nordmann vant
sølvmedalje i London?
3. Hvor mange medaljer tok
Norge i OL i London?
4. Hvem ble olympiske mestere
i fortball for menn i London
5. På hvilken øy ligger feriestedet Alcudia?
6. Hvilken populær øygruppe har
fått sitt navn etter det latinske
navnet for hund?

7. I Norge bruker vi KNM foran
visse skip.
Hva står bokstavene for?

SMIBERGET
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8. Hvem har skrevet bøkene om
Karlsson på taket, som i følge
ham selv er En passe tykk mann i
sin beste alder?
9. Kong Haakon VII forlot Norge i
1940, men kom tilbake til landet
nøyaktig fem år senere.
Hvilken dato?
10. Hvilken norsk nasjonalhelt
(1690-1720) blir hyllet i «Ja, vi
elsker», i tredje vers?
6 flakslodd i premie: Svar innen
15.september til knut@smiberget.no

Styrekontoret TS 23:
Åpent: Mandag og onsdag 09.00 - 14.30
+ Torsdag 17.00 – 19.00
Telefon:
55 16 24 33
Faks:
55 16 80 25
e-post: styrekontor@smiberget.no
Kontorfullmektig: Kay-Morten Heldal

Styret:
Leder:

Vaktmesterkontoret TN 31:
Telefon:
55 16 63 62
e-post: vaktmesterkontor@smiberget.no
Vedlikeholdssjef: Bernt Floer 970 98 345
Vaktmester: Gunnar Yndestad 970 98 511
Gartner:
Jonny Melvik
450 10 716

Styremedlem: Arve Carlsen,

Trond Helle,

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

Nestleder: Knut Stølås,
TS 23
Tlf: 480 99 697
knut@smiberget.no
TN 55

Styremedlem: Inger O. Oppedal TS 73
Styremedlem: Sverre Strømmen
1.varamedlem: Grethe Olsen TN 43
2.varamedlem: Nina M. Heggøy TS 23

BEBOERNYTT
NY TV-AVTALE MED GET
Styret har inngått ny TVavtale med Get fra 01.09.
I den nye avtalen inngår
HDPVR-dekoder som standard
dekoder.
Grunnen til at styret valgte
HDPVR-dekoder som standard
dekoder, er at svært mange allerede har denne dekoderen. Den
gir seeren program i HD-kvalitet
+ mulighet til å ta opp program.
Den vanlige grå Get boksen som
var standarddekoder i den gamle
avtalen, leverer ikke disse mulighetene.
Get sin nye Get BOX MICRO,
kan gi de fleste mulighetene som
en HDPVRdekoder, men krever
imidlertid at den er tilkoblet internett. Uten internett kan ikke

AUGUST 2012
Get BOX MICRO ta opp program og leverer ikke samme mulighetene som en HDPVRdekoder.
Get gir beboerne muligheten til å
velge hvilken dekoder en vil ha.
HDPVR-dekoderen er den dyreste dekoderen og gir beboerne
flest muligheter i dag.
Styret anbefaler derfor alle
som ikke allerede har HDPVR
dekoder, om å skifte til det.
De som allerede har en slik,
trenger ikke gjøre noe. Det eneste som skjer for dem, er at ekstra
regningen på 99 kr pr mnd for
dekoderen vil forsvinne….
Se skrivet fra Get av 20.08 om
når du bør komme til Klubben i
B-8 for å skifte dekoder.

Spørreundersøkelsen i
Smiberget borettslag
Våren 2012 fikk beboerne i Smiberget mulighet til å si sin mening om tv-avtale, internett og IP
telefoni gjennom en spørreundersøkelse som ble delt ut til alle
husstandene. Resultatet av denne
undersøkelse ble brukt da styret
forhandlet fram ny tv-avtale.
Alle som leverte inn et ferdig
utfylt spørreskjema, fikk et flaxlodd som takk for hjelpen.
Svarresponsen var bra og 32,5 %
leverte svarskjema, av disse var
54 % kvinner og 46 % menn.
Totalt var det en ganske jevn
svarfordeling mellom de under
44 år og de over 45 år.
OM TV-AVTALE
55 % svarte at de hadde ett eller
flere tilleggsprodukter (eksempel
PVR/HD/ekstra dekoder, ekstra
kanaler). Flertallet ønsket også å
inkludere ett eller flere tilleggsprodukter i grunnpakken utover
det tilbudet vi har i dag. Blant
tilleggsproduktene var ønske om
PVR-, HD-dekoder og mulighet

for valg av individuelle kanaler
sterkest. Flertallet var også villig
til å betale mer for å oppnå flere
produkter i grunnpakken.
39 % ønsket å fornye avtalen med
Get, 20 % kunne tenke seg Canal
Digital, mens resten ønsket andre
leverandører eller ikke hadde noe
mening om dette spørsmålet.
Om internett
80 % svarte at husstanden har internett. Dette tallet stemmer godt
overens med tall vi har fått fra
noen av leverandørene. Mest
sannsynlig er prosentandelen som
har internett i dag enda større.
Flertallet er også interessert i en
kollektiv internett avtale.
Dette har gjort at styret vurderer å
gå inn for en slik avtale med mulighet for individuelle oppgraderinger. Et slikt forslag vil tidligst
kunne bli tatt opp på neste ordinære generalforsamling, våren 2013.
Om Ip-telefoni
29 % svarte at de har bredbåndstelefoni. Bare 20 % ytret ønske om
kollektiv IP telefoni avtale så dette blir derfor ikke vurdert som aktuelt i dag.

KILDESORTERING

SKIFTE AV SLUK PÅ BADET

Det har kommet klager på at restavfall blir kastet i plastcontaineren
på A-området. Styret har ved selvsyn sett at dette stemmer. Dette må
stoppes omgående, ellers kan vi
risikere at BIR fjerner containeren.
Kun ren og tørr plast skal kastes i
plastcontainerne.

Ved oppussing av bad/badegulv,
skal sluken skiftes på borettslagets regning.

PARKERING

RADON

West Park foretar kontroll av parkeringen i borettslaget. Vi minner
om at tiden en kan stå utenfor
blokken er 15 minutter.
West Park kan nås på 950 30 787

Effecta holder på å borre hull i bod
dører og vegger + strekke rør for å
bedre ventilasjonen i kjellere.
Vi henstiller til beboerne om å
rydde slik at arbeidet lettes.

Både på faste plasser og på gjesteparkering står det avskiltede biler.
Vedtektene §16.6: ”Garasje/
Parkeringsplass forbeholdes biler
som er i kjørbar stand”. Styret vil
ta en runde for få full oversikt. Så
vil det sende melding til bileierne
med pålegg om å fjerne dem.
SKILT TIL POSTKASSENE
Nye beboere får postkasseskilt ved
å henvende seg til kontoret.

Dette gjøres ved å
sende en søknad til
styret som så vil
sørge for at det blir
gjort.

ÅPNE INNGANGSDØRER
Det viser seg at flere inngangsdører står åpen festet på kroken hele
dagen. Ja, noen gjør det også gjennom hele natten. Vi minner om at
det har vært flere innbrudd i boder
+ sykler og annet er blitt stjålet.
Vi gjør som politiet, ber om at alle
dører er igjen og låst. Så slipper
beboere å få kjedelige overraskelser…...

