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GRILL- OCH UTEPLATSER 
Det är äntligen sommar och utesäsongen är här! 
Grillar och uteplatser kan användas när tillfälle ges. 
I slutet av sommaren kommer vi att ha en formell 
invigning av våra nya fina uteplatser. Läs regler och 
anvisningar som finns i trapphusen 
 
Det nysådda gräset har haft en tuff start då det 
regnat mycket och varit ovanligt kallt. För att 
gräset ska kunna ta sig är det bäst att vi fortsätter 
undvika gå på det.  
 
 

FÅ BESÖK… 
Styrelsen har vid 4 tillfällen under våren erbjudit 
medlemmar att komma till styrelsekontoret med 
frågor och synpunkter. Endast 3 medlemmar har 
vid 2 av dessa tillfällen nyttjat möjligheten. Då 
behovet av denna tjänst ej verkar finnas får ni 
kommunicera med styrelsen via telefon eller mail.  
 
 

PCB-SANERING 
I augusti kommer Ocab att påbörja PCB-sanering av 
vissa fasadfogar. Våra fastigheter byggdes i början 
av 70-talet och omfattas därför av kravet att PCB-
sanera senast juni, 2016. Mer information kommer 
i slutet av juli. 
 
 

MOTORVÄRMARSLADDAR 
Inom två veckor, senast 10 juli, 2015, kommer alla 
motorvärmarsladdar som hänger löst att samlas in. 
 
 

DIGITALT PRIVILEGIEBREV 
Du som är intresserad av att få privilegiebrevet och 
annan medlemsinformation digitalt, till din 
mailadress, kan skicka ett mail till 
johanna.karlman@bergsmannen.net. Du kommer 
även i fortsättningen att få information i brevlådan.  

LÄGENHETSRENOVERING 
Nytt från och med nu - Vid renovering är det 

obligatoriskt att kontakta styrelsen i förväg. 

Renovering får ske mellan kl. 07 – 20.00 vardagar 

och kl. 09.00 – 20.00 helger. Medlemmar ansvarar 

för att allt skräp tas bort, både i trapphuset och 

utanför porten.  Om t ex ”träspillbitar”, sågspån 

eller färg lämnas kvar kommer Peter på Lugnets 

Gård/BTF att anlitas och den medlem som ej städat 

upp eller sett till att hantverkarna gjort det - 

kommer att faktureras.  

Allt rörmokeriarbete skall utföras på 
fackmannamässigt sätt av auktoriserad personal.  
 
Mer information om renovering finns på hemsidan. 
 
 

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 skön  
          och 
        härlig  
      sommar! 
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