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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 info@bergsmannen.net
BREDBANDSINSTALLATION

Installationen av föreningens nya fibernät med
kapacitet upp till 100Mbit/10Mbit är äntligen klar!
Alla bör ha fått ett erbjudande från Telia att teckna
abonnemang. Observera att bindningstiden är 12
månader!
Relacom, som hade Telias uppdrag att bygga nätverket har också gett ett erbjudande om t.ex. förlängning från uttaget i hallen in till valt rum eller
installation av trådlös router m.m.
Vi vill också påminna om att även om Telia har
exklusivitet på detta nätverk vill vi samtidigt påpeka att alla medlemmar även fortsättningsvis har
möjlighet att också teckna abonnemang med
ComHem samt ett flertal företag som erbjuder s.k.
xDSL-teknik – dvs. internetuppkoppling via telefonuttaget (max 24mbit/s).

BALKONGLÅDOR

Intresset för att efterbeställa blomlådor från Balco
visade sig vara mindre än väntat – två stycken bara.
Ingen beställning gjordes därför.

PARKERING PÅ GÅRDARNA...

...har under lång tid misskötts. Styrelsen har därför
börjat ge syndare ett gult kort som varning. PBB
kan därefter komma att tillkallas för att lappa parkerade fordon. Som vanligt gäller förstås att medlem
som vid in- eller utflyttning samt om denne anlitat
hantverkare som har verkstan i bilen kan begära ett
tillfälligt parkeringstillstånd.
Detta fås i första hand av Peter (föreningens vaktmästare som nås på 0702-634247) och i 2:a hand
av ordförande Mats Dahlstedt (0705-801080), vice
ordförande Börje Johansson (24593) eller ledamoten
Mustafa Hodzic (65251).

NYA MEDLEMMAR

DJUR

Medlemmar med husdjur uppmanas att ta den
kortaste vägen genom föreningens mark med sina
husdjur. Rastning av husdjur på föreningens mark är
förbjuden. Likaså är all matning av fåglar förbjuden.

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

Sedan förra Privilegiebrevet har vi haft ytterligare inbrott i ett av föreningens garage. En gång med brytmärken på en port. Då det fanns en möjlighet att
nycklar kommit på drift har nu låsen bytts ut i den
aktuella garagelängan. Vi vill ånyo be alla medlemmar att dels säkerställa att porten är både
stängd och låst, men också att vara vaksamma.
Vi vill också uppmana samtliga medlemmar att inte
förvara värdesaker i vare sig bil eller i garaget.
KULVERTBYTE
Pga. Omständigheter utanför vår kontroll måste
tyvärr kulvertbytet på den nedre gården (H68-70)
skjutas upp till våren.
OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL
Inom den närmaste framtiden kommer den lagstadgade funktionskontrollen av ventilationsanläggningen att genomföras. Information om
närmare datum kommer att delges via lappning i
portarna.

SLUTLIGEN…

…vill vi önska alla en riktigt vacker och fridfull höst!

Vi hälsar följande medlemmar välkomna till
föreningen!
•
•
•
•
•

Inger Olsson, H72
Erika Jansson, S100
Gustav Henriksson, H68
Frida Thuresson, S92
Ingrid Martinsson, H72
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