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FÖRENINGSSTÄMMA 

Onsdag 25 maj, kl. 18.00 i Gamla Elverket är det 

dags för föreningsstämma. Styrelsen hoppas på 

god uppslutning. Beslut två av två kommer att 

fattas beträffande förslag till fastställande av 

extrastämmas beslut om att anta HSB 

normalstadgar för 2011 version 4. 

 

NOLLTOLERANS – SAKER I TRAPPHUSEN 

Styrelsen har kontrollerat trapphusen vid flera 

tillfällen och pratat med berörda medlemmar som 

fortfarande förvarar saker där. Tyvärr har inte alla 

varit hemma så om du känner med dig att du är en 

av dem som ej plockat bort allt från trapphuset så 

uppmanas du att göra det omgående. Fler 

kontroller kommer att göras och åtgärder kommer 

att vidtas.  

 

CONTAINRAR  

Från och med 4 maj och ca 2 veckor framåt 

kommer det att finnas containrar på gårdarna. Det 

är ett bra tillfälle att rensa bland annat i 

barnvagnsförråden. Farligt avfall får ej kastas i 

containrarna – det måste lämnas till 

återvinningscentralen på Ingarvet. 

 
PARKERING PÅ GÅRDARNA ÄR FÖRBJUDET 

Det är fortfarande ett stort problem med bilar som 

parkeras på gårdarna. Det är bara tillåtet att köra 

in på gården för i- och urlastning. Om man kör in på 

gården skall man se till att inte ställa hjulen på 

gräsmattan . Q-park kommer att göra en 

förstärkning av bevakningen. 

 

 

RASTNING AV HUNDAR 

Det är inte tillåtet att rasta hundar (och katter) på 

gårdarna. 

 

 

CYKLAR 

Det är många cyklar i cykelställ och förråd. Rensa 

bort gamla cyklar du ej längre använder. Om du 

planerar att flytta så är det mycket viktigt att du 

även kommer ihåg att ta med dig din cykel.  

 

 

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. 
 
 
 
 
                             Styrelsen önskar alla 
                                      en skön vår  
                                 och försommar! 
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