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FÖNSTERBYTE
Det planerade fönsterbytet ska utföras av
Dalkarlarna vilka redan påbörjat mätningarna
på nedre gården, den mot Nybrogatan. Inom
närmsta veckorna kommer mätning av
fönstren ske på mellan- och övre gården.
Själva fönsterbytet kommer att påbörjas
under v. 19 och vara klart under oktober,
2013. Först ut är nedre gården, sedan står
mellangården på tur och sist att få nya
fönster är övre gården.

FIMPAR OCH SNUS
Låt oss ha det fint, rent och trivsamt på vårt
område. Släng inte fimpar och snuspåsar på
marken!

INFORMATIONSMÖTE
ANGÅENDE FÖNSTERBYTET
Under v. 16 kommer Dalkarlarna att bjuda in
till ett informationsmöte där alla medlemmar
får information samt möjlighet att ställa
frågor. Dalkarlarna meddelar inom kort dag,
tid och plats för mötet.

FRÄMJA GRANNSÄMJAN
Som medlem i vår bostadsrättsförening är det
viktigt att ta hänsyn till sina grannar. Det gör
vi bland annat genom att se till att det är tyst
i huset mellan kl. 22 och 07, förvarna om vi
ska renovera eller ha fest, ta hand om allt
skräp (även fimpar och snuspåsar), städa
efter oss i tvättstugan samt ha ett gott
bemötande.

TÖMMA OCH STÄDA FÖRENINGENS
GEMENSAMMA LOKALER
Alla medlemmar som har ställt privata saker
(möbler, inredning, däck mm) i gemensamma
utrymmen uppmanas att senast 1 maj, 2013
ha tagit hand om det som ska sparas. Allt
privat ska förvaras i förråden.

Genom att kommunicera med grannarna kan
många problem och missförstånd undvikas.
Upplever man att något är negativt vänder
man sig i första hand själv till den det berör.

LugnetsGård kommer att frakta bort allt
skräp.
När man renoverar ansvarar man själv för att
frakta bort gamla badkar, lister, dörrar mm –
det ska ej ställas i föreningens utrymmen!

Vädring från balkongen
Det har noterats att medlemmar vädrar
mattor, täcken och lakan från balkongen. All
vädring skall ske på angiven plats på gården.

NYA MEDLEMMAR
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till
föreningen. Information om föreningen finns
på www.bergsmannen.net.

Styrelsen önskar alla en
Glad och trevlig påsk!

CONTAIRAR I MAJ
Under maj månad kan vi slänga grovsopor i
de containrar som ställs ut på gårdarna.
Miljöfarligt avfall får dock inte slängas där
utan måste fraktas till ”tippen”.
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