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Dörrar Dörrarna till källare och tvättstugor skall alltid vara låsta och portarna stängda. 
Vädring Mattor och sängkläder får inte piskas, skakas från fönster eller balkonger.  

Det finns piskställningar på varje gård för detta ändamål. 
Husdjur För allas trevnad är det förbjudet att rasta husdjur inom området – dessa skall 

föras ut ur området kortast möjliga väg. 
Fåglar Matning av fåglar är förbjudet på föreningens mark. 
Tvättstugor Finns det två stycken vardera på Sturegatan 90A, 100B samt Engelbrektsgatan 

53A. Se separata trivselregler som är uppsatta i varje tvättstuga. Tvättiderna är 
08-12, 12-16, 16-20. V.v. respektera dessa start- och sluttider! 

Sopor Komposterbara sopor läggs i brun papperspåse (finns tomma i varje soprum) 
som sedan läggs i den bruna soptunnan. Brännbara sopor läggs i väl försluten 
plastpåse och läggs i den gröna soptunnan.  
 

För övriga sopor hänvisas till återvinningsstationen nedanför Hanröleden. 
Hänsyn Alla ombedes att att ta hänsyn till sina grannar genom att undvika högljutt 

tal, sång och musik samt kraftig vattenspolning efter kl 22.00. Tänk på att t.ex. 
musik spelad på hög nivå kan vara störande även på dagtid. 

Parkering & 
biltrafik på 
gårdarna 
 
 
 
 

P-plats / 
garage 

Parkering är ej tillåten på gårdarna! Vid in- eller utflyttning eller om du anlitar 
hantverkare som har sin verkstad i bilen (dvs. inte vanliga personbilar) kan du 
begära ett tillfälligt parkeringstillstånd. Detta fås i första hand av föreningens 
vaktmästare och i andra hand av ordförande, vice ordförande eller sekreterare. 
I övrigt gäller att biltrafik skall hållas till ett minimum! Endast i- och urlast-
ning är tillåten. Q-park sköter parkeringsövervakningen: 0771-969000. 
 

Observera att det är förbjudet att använda säkringar med högre amperetal än 6! 
Det är också förbjudet att lämna motorvärmarsladden i stolpen utan att ha den 
kopplad till bilen. Sådana sladdar kan komma att tas om hand av vaktmästare! 

Skador/Fel Skador/ Fel anmäls omedelbart till Lugnets Gård AB. Se kontaktinfo nedan. 
De har även en brevlåda på gaveln till Sturegatan 90 B. 

Kontaktinfo   
Ordförande Mustafa Hodzic mustafa.hodzic@bergsmannen.net 0702-882576 
Vice ordf. Börje Johansson borje.johansson@bergsmannen.net  023-245 93 
Sekreterare Mats Dahlstedt mats.dahlstedt@bergsmannen.net 0705-801080 
Ledamöter Ulf Sundberg ulf.sundberg@bergsmannen.net 023-165 80 

Lennart Höglund lennart.hoglund@bergsmannen.net 023-235 31 
Annika Brus annika.brus@bergsmannen.net 023-161 61 

Gästrums- Lily Eriksson  023-205 27 
värdinnor 
MV-utlåning 

Kerstin Brenner  023-105 83 
Annika Brus  023-161 61 

MV-utlåning 
Vaktmästare 

Vera Hilding  023-281 74 
Peter Andersson Dagtid (Vardagar 07.00-16.00) 0702-63 42 47 

Fel & skador Lugnets Gård Jour (Övrig tid) 023-79 00 90 
HSB-kontoret Karin Struve Medlemsadministration, uthyrning (och 

kölistor) av p-platser och extraförråd mm. 
023-76 57 10 

 


