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BREDBANDSINSTALLATION 
Installationen av föreningens nya fibernät med 
kapacitet upp till 100Mbit/10Mbit har äntligen på-
börjats. Samtliga hushåll i föreningen kommer att 
få ett erbjudande från Telia om bredbands-
abonnemang. 
 
SOPOR 
En påminnelse om att de enda sopor som får 
slängas i soprummen är komposterbart avfall i den 
bruna påsen och brännbara sopor i valfri påse. 
 

Deponirester får som tidigare meddelats inte 
slängas i föreningens soprum utan skall sorteras 
och lämnas på en återvinningsstation. 
 

De tre närmaste återvinningsstationerna är: 
 

• vid gamla herrgården på Nybrogatan/Parkgatan 
• vid Shells automatstation på Engelbrektsgatan 
• vid östra skolan på Trotzgatan  
 
PARKERING PÅ GÅRDARNA... 
...är inte tillåten! Vid in- eller utflyttning samt om 
du anlitar hantverkare som har verkstan i bilen kan 
du begära ett tillfälligt parkeringstillstånd.   
 

Detta fås i första hand av Peter (föreningens vakt-
mästare som nås på 0702-634247) och i andra  
hand av ordförande Mats Dahlstedt (17689), vice 
ordförande Börje Johansson (24593) eller leda- 
moten Mustafa Hodzic (65251).  
 
HEMSIDAN... 
Föreningen har fortfarande samma hemsida men 
för att underlätta för besökare så har föreningen 
skaffat domänen www.bergsmannen.net som vidare-
befordrar alla besökare till den ”riktiga” hemsidan: 
www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=987. 
 

E-postadressen bergsmannen1@tele2.se byts där-
med ut mot info@bergsmannen.net. 
 

Hemsidan har även utökats kraftigt och består nu 
av fler än 60 sidor!  
 
NYA MEDLEMMAR 
Inga nya medlemmar har flyttat in sedan förra 
Privilegiebrevet... 
 

COM HEM BYTER KANALER 
Fr.o.m. den första september lägger Com Hem till 
en ny kanal i utbudet; TV8. Man byter dessutom 
följande kanaler:  
 

• TV4 Sport ersätter Eurosport Nordic 
• Kanal 9 ersätter Discovery Mix 
 
BALKONGLÅDOR 
Det finns intresse av att beställa blomlådor från 
Balco. Dock har priserna visat sig mycket höga vid 
enstaka beställningar. Föreningen tar därför in 
intresseanmälningar i syfte att få ner priset vid en 
gemensam upphandling. Intresserade medlemmar 
mejlar till föreningens e-postadress (se nedan) eller 
lägger en lapp i föreningslokalen på Engelbrektsgatan 
53B (källarvåningen).  
 

Eftersom vi är mitt uppe i sommaren så är det lite 
bråttom med detta. Vi behöver därför få in din 
intresseanmälan senast 24/6. Glöm inte att ange  
hur många lådor du kan tänka dig att köpa. 
 
BALKONGLÅDOR #2 
Som meddelades på föreningsstämman har Balcos 
platschef varit här och inspekterat blomlådorna. Han 
lovade då att posta specialskruvar som skulle an- 
vändas vid monteringen av blomlådorna. Dessa är i 
skrivande stund en vecka försenade och vi arbetar 
för att få dom levererade så snart som möjligt. 
 
LJUDVOLYMEN 
Vi ber såväl medlemmar som medlemmars besökare 
att hålla nere ljudvolymen vid hemgång efter besök  
på stadens olika vattenhål. Det krävs inte många 
decibel i våra trapphus för att väcka grannarna. 
Största möjliga tystnad alltså!  
 
GARAGEN 
Pga. inbrottet och vandalismen 8/6 i en av garage- 
längorna tvingas vi återigen påminna om hur viktigt 
det är att var och en verkligen känner efter att sin  
port är låst! Kom ihåg att det är inte bara är ditt 
fordon du riskerar och ansvarar för utan också dina 
grannars fordon! 
 

SLUTLIGEN… 
…vill vi önska alla en riktigt skön sommar! 
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