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Vet du något som fler i föreningen borde veta? Har du förslag på hur vi kan göra detta 
informationsbrev bättre? Du är välkommen att mejla till bergsmannen1@tele2.se! 
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SÄG HEJ TILL DIN GRANNE! 
Du som är hemma på dagarna, kom och tillbringa 
en stund med oss.  
 

Tisdagskaffe med dopp i föreningslokalen på Sture-
gatan 100 B mellan 13 - 15. Norslunds egen 
Jularbo-Kalle spelar dragspel. 
 

Vi börjar tisdagen den 27 mars. Kaffet kostar 20 kr. 
Ring Sivert Kallur på 16148 eller 0708-293460 
alternativt Arne Ljungberg på 795228 eller 0705-
795228 och anmäl dig!   Välkomna!! 
 
SOPOR 
Falu Energi & Vatten låter hälsa att man från och 
med 23 april inte längre sorterar brännbart och de-
ponirester (dvs. röda respektive övriga färger på 
soppåsarna.  
 

Det enda som får slängas i den stora behållaren 
efter 23 april är brännbart avfall och färgen på sop-
påsen spelar därför ingen roll efter detta datum. 
Övriga hushållssopor skall lämnas på en sopstation. 
 

Falu Energi & Vatten skickar ut mer information om 
detta runt påskhelgen. Frågor besvaras av kund-
tjänst på 023-77 46 31 
 
BILTRAFIK... 
...på gårdarna ska hållas till ett absolut minimum. 
Vi vill be er att respektera detta så långt det bara 
går. Det enda motmedlet som står till buds annars 
är låsta grindar! 
 

Vid in- eller utflyttning samt om du anlitar hant-
verkare som har verkstan i bilen kan du begära ett 
tillfälligt parkeringstillstånd.   
 

Detta fås i första hand av föreningens vaktmästare 
och i andra hand av ordförande, vice ordförande 
eller Mustafa Hodzic. Telefonnummer finns uppsatta 
i samtliga trapphus. 
 
ORDNINGSREGLER I TVÄTTSTUGORNA 
Vi vill gärna uppmärksamma att nya anslag satts 
upp i tvättstugorna. Dessa innehåller dels ordnings-
regler och dels tips för hur man kan göra sin del för 
att skona miljön en smula.  
 

Ta gärna ett par minuter och läs igenom dessa 
nästa gång du använder din tvättstuga. 

NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till 
föreningen: 
 
● Christer Gustafsson, Sturegatan 92 A 
● Silvia Heurlin, Sturegatan 92 B 
● Karolina Roos, Sturegatan 98 A 
● Karl Gunnar Larsson, Hyttgatan 72 C 
● Maria Palmqvist, Hyttgatan 72 C 
● Alexander Heurlin &  
  Catrin Karvala, Hyttgatan 76 A 
● Ulf Wejmo, Sturegatan 94 A 
 
NY TV-KANAL 
Vi vill uppmärksamma att den nya kanalen TV9 
sedan en tid ingår i Com Hem:s utbud.  
 
TELIAS BREDBANDSINSTALLATION 
Installationen av nätverket i föreningens fastighet är 
försenade eftersom det visat sig att Relacom, som 
Telia anlitat, måste göra en del grävarbeten för att 
kunna koppla ihop husen.  
 

I skrivande stund är det oklart hur lång förseningen 
kommer att bli. Ett möte mellan Telia och Relacom 
kommer att hållas inom ett par dagar då de förhopp-
ningsvis ”spikar kalendern”. Så fort vi får veta ett  
nytt beräknat datum för nätverkets färdigställande  
så lägger vi ut den informationen på föreningens 
hemsida.  
 
VÅRSTÄDNING? 
Under vecka 16 kommer en container att ställas upp 
på mellangården. Passa på att rensa upp i förråd och 
garderober. 
 
SLUTLIGEN… 
…vill vi önska alla en riktigt skön vår! 
 
 

 
 




