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AVGIFTER 2017 

Budgeten för 2017 är fastställd, inga 
höjningar av avgifter kommer att ske.  
 

 

PÅMINNELSE - REGLER FÖR PLATS I GARAGE 
Styrelsen i Bfr Bergsmannen har enligt räddnings-
tjänstens rekommendation och försäkringsbolagets krav 
antagit regler för plats i gemensamt garage. På garage-
platsen får endast uppställning av bil eller motorcykel 
ske, en cykel i mån av plats. Det får även förvaras 
vinter- eller sommardäck (en däckuppsättning). I början 
av januari, 2017 kommer styrelsen att kontrollera alla 
garage och rätten att hyra garage kan förverkas om 
reglerna inte efterföljs. Mer information finns på 
föreningens hemsida. 
 
 
PÅMINNELSE – MOTORVÄRMARSLADDAR 
Motorvärmarsladdar måste tas bort då de ej används, 
både för att barn ej ska kunna skadas samt att 
medlemmar har noterat skadegörelse på sladdarna. 
 
 
FORTSATT PROBLEM I KÄLLAREN PÅ STUREGATAN 90A 
Det har kommit till styrelsens kännedom att källaren på 
Sturegatan 90 A används som ”tillhåll”. Någon/några 
använder sig av källaren och röker, äter och dricker där, 
VILKET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET och kommer att 
polisanmälas. Du som ser något uppmanas att säga till 
vederbörande samt meddela styrelsen. 
 
 

PARKERINGSTILLSTÅND 
Parkeringstillstånd kommer att delas ut innan 
årsskiftet. Tillstånden kommer att ha platsnummer 
och för att slippa böter ska det förvaras väl synligt i 
framrutan. 
 
 
RASTNING AV HUNDAR 
Rastning av hundar på gårdarna får ej ske. 
 

VID FÖRSÄLJNING AV LÄGENHETEN 
Kom ihåg att lämna tillbaka nycklar till garage och 
motorvärmare då du säljer lägenheten. 
 
 

LEVANDE LJUS OCH JULGRANAR 
Nu är ett bra tillfälle att kontrollera att alla brand-
varnare fungerar. Var alltid noga med att släcka 
levande ljus! 
 

När den glada julen är slut och granen ska kastas ut 
går det bra att lägga den vid återvinningsskjulet på 
Hyttgatan, mellan Hyttgatan 74 och 76.  
 

 

ÅTERVINNINGSRUMMET  

Allt skräp som läggs i Bergsmannens återvinnings-
skjul betalar vi själva för att det ska fraktas bort. Alla 
som har möjlighet att ta själv frakta bort sitt skräp 
bidrar till att hålla avgiften fortsatt låg. 
 

 

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 fin julmånad, 
           en god jul 
               och 
 ett riktigt gott 2017! 
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