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TREVLIGT ATT MÅNGA KOM PÅ ”RENSARDAGEN” 
Det var inte så mycket att rensa, men det var trevligt att 
hinna byta några ord med varandra. Det inkom bland 
annat en del förslag och tips på hur gårdarna ska 
utformas. 
 

COM HEM 
Genom ett nytt ramavtal har vi möjlighet att beställa 
den nya tv-tjänsten TiVo utan aktiveringsavgift eller 
Bredband 250 för endast 299 kr/månad. Mer info. finns 
på www.hsb.se under medlemsförmåner.  Dessa 
tjänster beställs enklast genom Kundservice på 90 222. 
 

GARAGE PÅ ÖVRE PLAN 
Om du har bilen i ett av garagen på övre plan och det 
finns ojämnheter, upphöjningar, i asfalten går det bra 
att kontakta Peter på Lugnets Gård, tel. 070-263 42 47, 
så ser han till att åtgärda problemet. 
 

LUGNETS GÅRD – BTF 
Under våren har Lugnets Gård blivit uppköpta av BTF, 
som tillhör HSB. Det kommer inte att innebära några 
förändringar för oss boende. 
 

RENOVERING 
På grund av att många blir störda av renoveringar  
införs en regel att renoveringsarbeten får utföras 
mellan kl. 7.00 och 20.00 på vardagar och mellan          
kl. 9.00 – 20.00 på helger. 
 
 

HUNDAR OCH KATTER 
Du som har hund eller katt måste ha ditt husdjur 
kopplat när du är ute på gården.  
 

TRIVSEL OCH ORDNING 
Efter midsommar kommer ny information om 
föreningens regler samt kontaktinformation till 
styrelsen, vaktmästare och Karin Struve att sättas upp 
på anslagstavlan i trapphusen 
 

. 

PROJEKT ENERGIBESPARING OCH GÅRDAR 
Projekt Energibesparing (motorvärmarstolpar och 
garage) och projekt Gårdar kommer att påbörjas. 
 

GÄSTRUMMET UNDER SKID-VM 2015 
Det finns många som är intresserade av att hyra 
gästrummet under VM. Styrelsen har beslutat att 
medlemmar, en per lägenhet, kommer att ha 
möjlighet att hyra 2 nätter under VM. Lämna in en 
intresse anmälan till Annika Brus senast den 30 
oktober, 2014. Ange vilka datum som önskas, 
rangordna om du har flera alternativ. Lottdragning 
kommer att ske om flera önskar samma datum.  
 

STYRELSEMEDLEM 
Den av stämman valda Emelie Medén har avsagt sig 
uppdraget. 
 
RÖKARE 
Det har varit en incident då en buske utanför en port 
börjat brinna pga en glödande fimp. Du som röker/har 
gäster som röker MÅSTE ta ansvar och se till att 
brandrisken är lika med noll!  Det gäller även att se till 
att röklukt inte kommer ut i trapphuset. Medlemmar 
hör av sig till styrelsen angående problem med röklukt 
som tränger in i lägenheterna via trapphus och 
balkonger samt då rökning sker utanför porten. 
 

NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till 
föreningen. Information om föreningen finns på 
www.bergsmannen.net. Nya medlemmar ska höra av 
sig till Peter Andersson på Lugnets Gård/BTF så ser 
han till att en namnändring sker på både dörren och 
tavlan i trapphuset. 
 
 

Vi önskar er alla en härlig sommar! 
/ Styrelsen 
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