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VÅRSTÄDNING LÖRDAG 10 MAJ,       
kl. 11 – 14 
 

Kom ut och träffa dina grannar samtidigt som 
vi hjälps åt att städa/rensa i trapphus, 

barnvagnsförråd och gemensamma 
utrymmen. Föreningen bjuder på fika. Ta 
tillfället i akt och lämna förslag på hur våra 

gårdar ska utformas. En mer detaljerad 
inbjudan kommer att sättas upp i trapphusen 

lite längre fram. 
 
 

CONTAINRAR I MAJ 
 

Under v. 19 och v. 20 kan vi slänga 
grovsopor i de containrar som ställs ut på 
gårdarna. Var uppmärksam på att  

miljöfarligt avfall under inga omständigheter 
får kastas i dessa utan sådant avfall måste 

fraktas till ”tippen”. 
 
 

BERGSMANNENS FÖRENINGSSTÄMMA 
TORSDAG 15 MAJ, KL. 18.00 

 
Kom och delta på föreningens stämma på 
Gamla Elverket den 15 maj. Av föreningens 

230 röstberättigade medlemmar deltog 30 
stycken vid förra årets stämma – låt oss bli 

fler i år! 
 
 

STÖLD OCH SKADEGÖRELSE PÅ 
PARKERINGEN 

 
Vi har tidigare varit relativt förskonade från 

stöld och skadegörelse men i vinter har några 
medlemmar utsatts för bensinstölder samt 
stöld av extraljus. Styrelsen uppmanar därför 

alla medlemmar att vara observanta och ha 
lite extra koll på vad som händer på 

parkeringen. 

 

LÅS GARAGEPORTEN 
 
Alla medlemmar som har garage uppmanas 

att alltid låsa garageporten. 
 

 
HUNDRASTNING FÖRBJUDEN 
 

Rastning av hundar och katter inom vårt 
område är förbjudet.  

 
 

FIMPAR OCH SNUS 
Låt oss ha det fint, rent och trivsamt på vårt 
område. Släng inte fimpar och snuspåsar på 

marken!  
 

 
NYA MEDLEMMAR 
 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till 
föreningen. Information om föreningen finns 

på www.bergsmannen.net. 
 
 

Vi önskar alla medlemmar 
en trevlig vår 

och 
en glad påsk! 

 

 
/ Styrelsen 

 

 
 

http://www.hsb.se/index.jsp?d=987
http://www.bergsmannen.net/
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