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GOLVBRUNNSBYTEN 
Styrelsen har beslutat om ett förtydligande 
angående policyn om golvbrunnsbyten.  
 
Vid byte av golvbrunn i badrum skall alltid 
Lugnets Gård kontaktas för inspektion innan något 
arbete på golvytan påbörjas. Det finnas möjlighet 
att föreningen bekostar ett golvbrunnsbyte. 
 
HEMSIDAN 
Den sedan länge annonserade systembytet av 
HSB: s hemsidor har nu genomförts.  
 

HSB meddelade på förhand att vissa förändringar 
skulle kunna ändra utseendet lite grann. På fören-
ingens hemsida, www.bergsmannen.net, har 
systembytet medfört kraftiga förändringar som 
kommer att ta lång tid att återställa. Vi ber om 
ursäkt för detta och hoppas att alla förstår att det 
alltså är orsakat av omständigheter utanför vår 
kontroll. 
 
MOTORVÄRMARBYTE 
Upphandling av nya motorvärmare kommer att 
börja direkt efter semestern för installation före 
vintern. Mer info kommer senare. 
 
PARKERING & BILÅKNING PÅ 
GÅRDARNA 
Klagomål har inkommit angående biltrafiken samt 
parkeringen på våra gårdar. Vi ber alla att tänka 
på att minimera biltrafiken. 
 
EFTERLYSNING 
I en källarlokal på Engelbrektsgatan 55 står ett antal
vävstolar. Vi vill be alla som har någon kunskap om 
dessa vävstolar att kontakta styrelsen, helst genom 
att lägga en lapp i föreningens brevlåda som finns i 
källarvåningen på Engelbrektsgatan 53 B.  
 
TVÄTTSTUGELÅS 
Vi vill påminna om att omärkta tvättlås samt dub-
letter ej är tillåtna och kan komma att tas om hand. 
Kvarglömda eller övergivna lås kan komma att flytta
till parkeringsraden.  
 
INBROTT I GARAGE... 
...återigen, varför vi dels påminner om att kolla 
och dubbelkolla att porten verkligen gått i lås och 
dels om att ej lämna kvar värdesaker i vare sig 
garaget eller i fordonet. 

TELEFON TILL FÖRENINGEN 
Observera att föreningens telefon har sagts upp. 
Numret kommer att tas bort från trapphus-
informationen inom kort. Observera också bak-
sidan på detta blad där du hittar en egen kopia 
av trapphusinformationen. 
 
NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande medlemmar välkomna till 
föreningen! 
 

• Fredrik Lundqvist, S98 
• Mona Järlefors, S96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!!  
 


