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FÖRRÅDSINVENTERING 
Märkningen av de olika vinds- och källarförråden är 
inte bra. En del är märkta med en något kryptisk 
benämning som användes vid tiden för byggnad-
ernas uppförande. Vi kommer bl.a. därför att 
genomföra en ordentlig inventering av såväl lägen-
hetsförråd som extraförråd under februari månad. 
För att underlätta denna vill be er att senast den 
sista januari märka upp ert lägenhetsförråd 
samt eventuella extraförråd med namn, gatu-
adress samt lägenhetsnummer. En fasttejpad 
lapp duger bra. Samtliga lägenhetsförråd kommer 
sedan att märkas upp permanent (med lägenhets-
nummer). Extraförråd kommer också att märkas 
upp permanent, men då med det id-nr som varje 
förråd har fått. Administrationen av föreningens 
extraförråd kommer, efter inventeringen, att 
hanteras av Karin Struve på HSB som redan i dag 
sköter kölistorna för garage- och parkeringsplatser.  
 

Vi påminner om att extraförråd, likt garage- och 
parkeringsplatser inte överlåts vid ägarbyte.  
 
RASTNING AV HUND- & KATT 
Rastning av våra kära husdjur får inte ske på för-
eningens mark. De små liven skall skyndsamt föras, 
kopplade förstås, från porten och ut från förening-
ens grönområden! Vid eventuella olyckor tar förstås 
husse eller matte upp efter sin katt/hund. 
 
NEDSKRÄPNING VID PORTARNA 
Färre och färre tillåter rökning inomhus vilket är 
positivt. Detta medför att många därför står vid 
porten och röker. Vi vill föreslå envar som känner 
sig träffad att i fortsättningen ta med sig sin fimp in 
igen istället för att skapa drivor med fimpar framför 
sin egen dörr. 
 
JULGRANAR 
Julgranar kan som vanligt lämnas vid containerhuset. 
 
FÖNSTERBLECK OCH FRONTPLÅT 
Rengöring av de värst missfärgade fönsterblecken  
och frontplåtar kommer att genomföras fortlöpande 
av Lugnets Gård.  
 
 
 

NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande medlemmar välkomna till 
föreningen! 
 
• Eva Krameus & Gösta Tallroth, S96 
• Sejida & Fadil Hamulic, H76 
• Erik Pehrson, S98 
• Kristina Hedman, H78 
• Marianne & Bengt Stenberg, H72 
• Åsa Lindberg, S96 
• Britt & Gotthard Karlsson, E55 
 
ANLITADE HANTVERKARE 
På förekommen anledning vill vi påminna om att 
varje medlem ansvarar för den nedskräpning som 
orsakas av en anlitad hantverkare! 
 

BALKONGREKLAMATION 
Garantitiden för balkonger har ännu inte gått ut. An- 
mäl fel och brister på din balkong till Ulf Sundberg. 
Telefon: 0706-27 44 73 alternativt via e-post: 
ulf.sundberg@bergsmannen.net  
 
OFÖRÄNDRADE ÅRSAVGIFTER 
Styrelsen har återigen det stora nöjet att meddela  
att årsavgifterna hålls oförändrade under 2008.  
Detta innebär att det är det femtonde året utan 
höjning! (1993 höjdes avgifterna med 4%). 
 
PÅMINNELSE GLÖGGTRÄFF 
Som det redan affischerats om i portarna så träffas 
alla som vill i föreningslokalen på Sturegatan 100 B 
På söndag (16/12) kl. 16 för en kopp glögg eller två 
samt lite pepparkakor.  
 

Välkomna!! 
 

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul  
och ett riktigt Gott Nytt År!! 

mailto:ulf.sundberg@bergsmannen.net

	BALKONGREKLAMATION
	OFÖRÄNDRADE ÅRSAVGIFTER
	PÅMINNELSE GLÖGGTRÄFF



