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VI FÅR VÄNTA TILL VÅREN… 
… med invigningen av våra gårdar. På grund av 
PCB-saneringen, att gräset först nu börjar ta sig och 
att hösten redan är på gång skjuter vi upp 
invigningen till våren. Men då blir den av – det 
lovar vi! 
 

PCB-SANERING PÅGÅR 
Ocabs arbete med PCB-saneraring av vissa 
fasadfogar pågår och fortskrider enligt planerna. 
 

ÖPPNA PORTAR 
Våra ytterportar MÅSTE hållas stängda då det 

larmar i porttelefonsystemet när dörrarna står 

upp-ställda. Styrelsen vädjar till alla medlemmar 

att endast vid i och urlastning ställa upp dörren och 

dessutom hjälpa till och stänga portar som står 

öppna.  

 

PRIVAT ANNONSERING 
Från och med nu är det inte längre tillåtet med 

privat annonsering på anslagstavlorna. 

 

CYKLAR 
Se över dina cyklar och behåll endast den/de du 

använder. Föreningen har problem med ett stort 

antal cyklar som bara står. Du som funderar på att 

flytta – glöm inte att ta med din gamla cykel! 

Se dessutom till att ha bra lås på cykeln då vi tyvärr 

haft påhälsningar av cykeltjuvar … 

 

BRÄNNBART MATERIAL I TRAPPHUS 
Det är ej tillåtet att förvara något i trapphusen. 

Räddningstjänsten kommer att göra återbesök för 

att kontrollera hur det ser ut i våra trapphus. 
 

  

Påminnelser: 
LÄGENHETSRENOVERING 
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 arbete skall utföras på fackmannamässigt sätt 

av auktoriserad personal.  

Mer information om renovering finns på hemsidan. 
 

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. 
 
 

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 en fin  
        och  
  skön höst!  
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