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Vet du något som fler i föreningen borde veta är du välkommen att mejla info@bergsmannen.net

PÅGÅENDE OCH KOMMANDE PROJEKT
Under sommaren och hösten kommer följande
projekt att pågå:
Belysning - ETEAB byter ut lyktstolpar och
belysning på parkeringen och gårdarna.
Husgrunder - Ocab tvättar och målar husgrunder.
Plåtarbeten – PH Plåt AB kommer att byta plåt vid
takfot.
Trappräcken vid källartrappor byts ut.

GRILLSÄSONGEN ÄR HÄR
Alla medlemmar hälsas välkomna att använda
föreningens grillar. Se särskilda regler på baksidan
av detta Privilegiebrev, på föreningens hemsida
samt på anslagstavlan i trapphuset. Inom kort
kommer grillarna att få en särskild ”kolavskiljare”
som gör det möjligt att slippa använda en hel påse
grillkol när man grillar en mindre mängd mat, vilket
är något flera medlemmar har önskat.

NYA STADGAR
Vid stämman 25 maj, 2016 antogs nya stadgar,
vilka börjar gälla så snart de registrerats hos
Bolagsverket.

GÅRDSFEST
Klockan 18.00 den 7 juli är det dags för en
gemensam gårdsfest. Det blir tipspromenad och
föreningen bjuder på grillad korv, kaffe och bulle på
mellangården. Alla medlemmar hälsas välkomna och
styrelsen hoppas på god uppslutning!

NYA STYRELSEMEDLEMMAR
Vid stämman valdes 2 nya styrelsemedlemmar in –
Anna Hedlund och Magnus Karlsson. Vi hälsar dem
välkomna!
PARKERING PÅ GÅRDARNA – IGEN…
Det är förbjudet att parkera på gårdarna. Det gäller
både medlemmar och gäster. Om man ska flytta
eller har hantverkare får man ett tillfälligt
parkeringstillstånd av Peter på Lugnets Gård.

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 vill uppmana ALLA medlemmar att ta
ansvar för att påminna de som parkerar på
gårdarna att parkering ej är tillåten. Det är inte
bara styrelsens uppdrag att agera parkeringspoliser
- det är i allas intresse att hålla bilåkning på
gårdarna till ett minimum.

Styrelsen önskar alla
en trevlig midsommar och en
härligt skön och ljuvlig sommar!

2 PARKERINGSPLATSER MED P-SKIVA
Två parkeringsplatser kommer inom kort att
iordningställas för Bergsmannens medlemmar och
gäster. Det blir de 2 första parkeringsplatserna till
vänster när man kör in från Hyttgatan. För att få stå
där behövs en P-skiva och man får stå i 2 timmar.
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