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Vet du något som fler i föreningen borde veta är du välkommen att mejla info@bergsmannen.net
REGLER FÖR PLATS I GARAGE
RÖKNING I KÄLLAREN PÅ STUREGATAN 90 A
Styrelsen i Bfr Bergsmannen har enligt räddningsDet har kommit till styrelsens kännedom att källaren på
tjänstens rekommendation och försäkringsbolagets krav Sturegatan 90 A används som ”tillhåll”. Någon/några
antagit regler för plats i gemensamt garage. På garageanvänder sig av källaren och röker och dricker där,
platsen får endast uppställning av bil eller motorcykel
VILKET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET. Du som ser något
ske, en cykel i mån av plats. Det får även förvaras
uppmanas att säga till vederbörande samt meddela
vinter- eller sommardäck (en däckuppsättning). I början styrelsen.
av januari, 2017 kommer styrelsen att kontrollera alla
garage och rätten att hyra garage kan förverkas om
STÄDNING AV TVÄTTSTUGOR
reglerna inte efterföljs. Mer information finns på
När du använt tvättstugan MÅSTE du städa efter dig, se
föreningens hemsida.
särskilda städföreskrifter som finns i alla föreningens
tvättstugor. Många medlemmar hör av sig och klagar
MOTORVÄRMARSLADDAR
därav denna ständigt återkommande punkt…
Det är inte tillåtet att lämna sin motorvärmarsladd i när
NYA MEDLEMMAR
den ej används. Om något inträffar är du som medlem
ansvarig för eventuella skador.
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till
MOTORVÄRMARE – om du flyttar
Om du ska flytta, eller av annan anledning säger upp din
motorvärmarplats, måste du lämna tillbaka nyckeln till
motorvärmaren samt parkeringstillståndet.

NYA STADGAR, ANDRAHANDSUTHYRNING
De nya stadgarna är nu registrerade vilket innebär
att från och med första januari, 2017 kommer
föreningen att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Mer information finns på hemsidan.
FÖRSÄKRINGSSKADOR
Det är OBLIGATORISKT att vända sig till styrelsen i
alla försäkringsärenden, t ex vid vattenskada. Innan
arbeten påbörjas SKA styrelsen vara delaktig i
försäkringsprocessen.

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.

I skrivande stund snöar det och det känns att
vintern är här.
Nästa privilegiebrev kommer innan jul.
Ha en fin novembermånad,
önskar styrelsen!

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.
2 PARKERINGSPLATSER MED P-SKIVA
Parkeringsplatserna är för medlemmars gäster och
gäller med P-skiva i 2 timmar. Tyvärr missbrukas
dessa platser av andra än gäster och/eller att man
står längre än 2 timmar.
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