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GÅRDAR 

Som alla säkert noterat har BTF Mark och trädgård 

påbörjat arbetet med att göra fint på våra gårdar. Det 

kommer att bli en grillplats samt flera sittplatser med 

fasta bord och bänkar på varje gård. Varje gård kommer 

att ha ett lekområde med en gunga, en mindre 

sandlåda och ett ”gungdjur”. Det ska planteras nya träd. 

På gräsmattorna mellan husen ska nya björkar planteras 

mer centrerat, än de borttagna, så att de inte växer för 

nära husen. De gamla björkarna var fina men påverkade 

fasaderna negativt. Om det inte smäller till och blir 

vinter i oktober kommer arbetet att bli klart i höst, 

annars avslutas jobbet i vår. Vid frågor kontakta Annika 

Brus eller Johanna Karlman. 

SOPRUMMET PÅ HYTTGATAN 

Styrelsen har fått kännedom om att soprummet på 

Hyttgatan används till att kasta grovsopor i. Allt vi 

lämnar där hämtas och vägs innan det sorteras på 

Faluns återvinningscentral. Föreningen, med andra ord 

vi medlemmar, betalar per kilo. Styrelsen vill uppmana 

ALLA att själva lämna sina grovsopor på 

återvinningscentralen. Tidningar, förpackningar, plast, 

glas och metall bör lämnas i återvinningsstationen på 

övre parkeringen (mot Hanröleden). Genom att alla tar 

hand om egna sopor, förutom kompost och brännbara 

”kökssopor”, kan vi hålla kostnaderna nere. 

RÖKNING 

Rökning i lägenheter och på balkonger innebär problem 

för flera medlemmar. Många medlemmar tar kontakt 

med styrelsen för att de upplever stora problem med 

rökning.  ALLA rökare uppmanas därför att visa hänsyn. 

Rökning ska ej ske direkt utanför porten och askkoppar 

utanför porten MÅSTE stå en bit från huset och buskar 

så att brand förhindras. 

HÅLL YTTERPORTARNA STÄNGDA 

Tyvärr har föreningen haft påhälsning av personer som 

försökt bryta sig in i våra fastigheter. Styrelsen 

uppmanar alla att hjälpas åt med att hålla ytterportarna 

stängda. Ser du en uppställd port  - stäng den! 

PÅMINNELSE - 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 fler önskar 

samma datum.  

UTHYRNING AV EGEN LÄGENHET UNDER SKID-VM 

Du/ni som funderar på att hyra ut lägenheten under 

Skid-VM måste fylla i en ansökan om andrahands-

uthyrning, går att skriva ut på nätet. Styrelsen kommer 

att godkänna dessa, men behöver ha formuläret som 

underlag om något händer. Kom ihåg att du som medlem 

är ytterst ansvarig för din lägenhet. Om de du hyr ut till 

stör eller missköter sig är det du som är ansvarig och i 

den värsta av världar kan rätten till din lägenhet 

förverkas…  Styrelsen rekommenderar att hyra ut via 

Turistinformationen. Styrelsen tar fram information som 

ska ligga i varje uthyrd lägenhet där det framgår vilka 

regler som gäller i HSB Bergsmannen. Denna information 

blir tillgänglig närmare Skid-VM. 

PARKERING PÅ GÅRDARNA 

Tyvärr har föreningen problem med både privatpersoner 

och företag som parkerar sina bilar på gårdarna. Vid in- 

och utflyttning samt renovering går det bra att kontakta 

Peter på Lugnets Gård för att få ett tillfälligt parkerings-

tillstånd att lägga i bilen. 

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 lägenhetsdörren 
och tavlan i trapphuset. 
 
 

Styrelsen önskar alla en 
skön höst! 
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