1. Hvilke lag skal spilte cupfinale
6.november 2011 på Ullevaal?
2. Hvem er den mest meritterte
Brannspilleren gjennom tidene (har vunnet flest serie– og
cupmesterskap)?

7. Hvordan fikk Kanadaskogen navnet sitt?
8. Når ble handlesenteret Oasen åpnet?

3. Hvorfor spilte ikke Roald
Kniksen Jensen på landslaget
fra 1965 til 1969?

9. Hvor mange offentlige grunnskoler er det i Fyllingsdalen bydel?

4. Hvilke fjell regnes som de syv
fjell som Bergen er byen mellom?

10. Vi sier π ≈ 3,14 , men hva står

5. Når var Løvstakktunnelen ferdig?

SMIBERGET
BORETTSLAG

6. Hvem var Ture Nerman som Ture
Nermansvei er oppkalt etter?

egentlig π for?
6 flakslodd i premie: Svar innen
9.april til knut@smiberget.no

BEBOERNYTT
GENERALFORSAMLING
Det blir ordinær generalforsamling på musikkrommet på Sælen
onsdag 11.april kl. 18.00.
Sakspapirer vil komme i postkassen 10-14 dager før.
RYDDEDAG 18.04:

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

Styret:
Leder:

Vaktmesterkontoret TN 31:
Telefon:
55 16 63 62
e-post: vaktmesterkontor@smiberget.no
Vedlikeholdssjef: Bernt Floer 970 98 345
Vaktmest.: 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

18.april blir årets dato for den
tradisjonelle
ryddedagen.
Containere
vil komme på
vante plasser.

Styremedlem: Inger O. Oppedal TS 73
Styremedlem: Sverre Strømmen
Varamedlem: Grethe Olsen

TN 43

Vedlikeholdsavdelingen vil være
med og hjelpe til.

MARS 2012
NYE INNGANGSDØRER I
LAVBLOKKENE
Fra rundt midten av mars vil alle
inngangsdørene i lavblokkene
bli skiftet.
Arbeidet starter på A-området
og vil fortsette gjennom B– og
C-området etter hvert som dørene blir levert.
De som ønsker å se hvordan de
nye dørene tar ut, kan ta en kikk
på A-området, der utskiftingen
er i gang.
Beslagene innvending rundt de
nye dørene vil bli satt på seinere,
da disse må lages etter mål rundt
hver enkelt dør.

RADON

SKIFTE AV SLUK PÅ BADET

KILDESORTERING

MILJØUTVALGET MELDER

Vi holder fremdeles på med arbeidet i en forsøksblokk.

Ved oppussing av bad/badegulv,
skal sluken skiftes på borettslagets regning.
Dette gjøres ved å sende en søknad til styret som så vil sørge for
at det blir gjort.

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

Miljøutvalget melder at
de jobber med program
for våren.

Resultatene her vil danne mal for
det videre arbeidet i borettslaget,
både når det gjelder måling og
tiltak.
PARKERING
West Park vil fra 01.04 overta
kontrollen av parkeringen i borettslaget. Eneste forskjell fra
avtalen med Q-park, er at tiden
du nå kan stå utenfor blokken er
15 minutter.
Det vil bli en omlegging av gjesteparkeringsplassene på
C-området.
Noen av dagens gjesteparkeringsplasser vil
bli gjort om til faste plasser, og
omvendt.
Styret minner om at gjesteparkeringsplassene er forbeholdt gjester og ikke beregnet på våre egne
beboere.

Det er nå satt ut
container for
glass og metall
ved B-8.
I motsetning av
til glass-/metallcontaineren ved
garasjene på C-området som er ett
offentlig returpunkt, er den ved B8 forbeholdt borettslagets beboere.

TILLITSVALGTE:
Styret ber alle
blokker som ikke
har avholdt husmøte og valgt
tillitsvalgte, om å
gjøre dette.
Resultatet av valget må meddeles
kontoret.
Det vil bli innkalt til møte mellom de tillitsvalgte og styret i
løpet av april.

PLANTER TIL BED

Ved B-8 er det også en container
for klær til UFF.
SKILT TIL POSTKASSENE
Nå skal feilene på skiltene være
rettet opp. Skulle det likevel være
feil på skiltet deres, ta kontakt med
styrekontoret.
Nye beboere får skilt ved å henvende seg til kontoret.

Henvendelse med ønske om flereårige planter til bed utenfor blokken,
rettes til vedlikeholdsavdelingen. .

