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MEDLEMSBREVLÅDA 
På Sturegatan 90, vid trappan till källaren, kan 

medlemmar lämna frågor/information till 

styrelsen. Brevlådan töms flera gånger i veckan.  

 
 

STYRELSE- OCH VALBEREDNINGS-
MEDLEMMAR SÖKES 
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på nya 
medlemmar till både styrelsen och valberedningen. 
Lämna förslag i medlemsbrevlådan, märk kuvertet 
Valberedningen. 
 
 
 

KONTOR FÖR MEDLEMSFRÅGOR 
Medlemmar ur styrelsen kommer att finnas i 
styrelserummet, Engelbrektsgatan 53 B, första 
måndagen i månaden mellan kl. 18.30 – 19.30. Då 
är medlemmar välkomna att ställa frågor/ komma 
med förslag och synpunkter. Första tillfället blir 
måndagen den 2 mars. Välkomna!  
 

 

 

BILAR PÅ GÅRDARNA  
Biltrafik på gårdarna är endast tillåtet för i- och 
urlastning. Vid eventuell renovering då firmor 
anlitas går det bra att söka tillfälligt 
parkeringstillstånd av Peter på Lugnets Gård. 
 
 

PARKERINGSTILLSTÅND  
Parkeringstillståndet ska vara väl synligt i bilens 
framruta. Det har kommit till styrelsens kännedom 
att obehöriga parkerar på uthyrda 
parkeringsplatser, Q-Park kommer därför att göra 
tätare kontroller - så var noga med 
parkeringstillståndet! 

ÅTERVINNINGSRUMMET 
Återvinningsrummet på Hyttgatan är främst till för 
de medlemmar som ej kan gå till 
återvinningsstationen på stora parkeringen 
(nedanför Hanröleden) för att slänga glas, plast, 
metall och papper. Lugnets Gård har informerat 
styrelsen om att medlemmar kastar grovsopor, t ex 
madrasser, kartonger, trasiga elartiklar/apparater 
med mera i rummet. Föreningen, det vill säga vi 
själva, betalar per kilo när soporna ska fraktas till 
återvinningscentralen på Ingarvet.  
 

TVÄTTSTUGORNA 
Tyvärr fortsätter problem med städning i 

tvättstugorna. För allas trevnad är det viktigt att 

ALLA som nyttjar tvättstugorna städar efter sig. Ny 

och tydligare städinformation kommer inom kort att 

sättas upp.  

 

 
 

NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till 
föreningen. Information om föreningen finns på 
www.bergsmannen.net. Nya medlemmar ska höra 
av sig till Peter Andersson på Lugnets Gård/BTF så 
ser han till att en namnändring sker på både dörren 
och tavlan i trapphuset. 
 
 
 

Styrelsen 
önskar 

alla medlemmar 
en trevlig vår! 

 
 

 

 

http://www.bergsmannen.net/

