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PORTAR OCH INPASSERINGSSYSTEM 

Vi är i slutfasen av installationen av det 
nya inpasseringssystemet. Vi väntar på 

slutbesiktningen och har förhoppning om 

att kunna börja använda det den första 
november. I god tid innan ”startdatum” 

kommer alla via separat brev att få 
detaljerad information om hur systemet 

kommer att fungera. Oavsett om man vill 
använda koden och lilla ”brickan/taggen” 

kommer nyckeln även fortsättningsvis att 
fungera.  

 
CYKLAR 

Det har noterats att det står många gamla 
trasiga cyklar i våra cykelställ. För att göra 

utrymme för de cyklar som används och 
för att städa upp på Nybro uppmanas alla 

att märka sina cyklar – både ute i 

cykelställen samt i cykelförrådet. Skriv 
namn och sätt en väl synlig lapp på cykeln. 

Alla omärkta cyklar kommer att 
forslas bort efter 31 oktober.  

 
BRANDSÄKERHET 

Enligt brandföreskrifter är det förbjudet att 
förvara brandfarligt material i trapphusen. 

Vid en genomgång har konstaterats att det 
förvaras kartonger, möbler, tavlor, mattor, 

konstväxter, cyklar, skidor och mycket 
annat i trapphusen. För allas vår säkerhet 

skall detta rensas bort omgående. 
 

BRANDSLÄCKARE 

Installationen av brandsläckare i samtliga 
trapphus är klar.  

 
KONTROLLERA ERA BRANDVARNARE 

Hösten är här och det är en tid då många 
tänder levande ljus. Kontrollera att era 

brandvarnare fungerar som de ska. 
 

TVÄTTSTUGORNA 

För allas vår trevnad skall man städa efter 
sig i tvättstugan. Tvättiderna måste 

respekteras. Det är inte tillåtet att 

använda någon annans tid, se med andra 
ord till att vara klar i tid och lämna nyckeln 

till tvättstugan i dörren. 
 

STÖRANDE OLJUD 
Vi vill uppmana alla medlemmar att visa 

hänsyn till sina grannar.  
 Sänk musik/tv/dator efter kl. 22. 

 Borra och hamra inte på kvällen, 
inte efter kl, 21.00. Viktigt att 

renoveringsarbeten inte stör 
grannarna mer än nödvändigt. 

 
RÖKNING 

 Vid rökning på balkongerna – visa 

hänsyn då röken sprids till 
lägenheterna runtomkring.  

 Släng inte fimpar/snus utanför 
portarna. 

 
NYA MEDLEMMAR 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna 
till föreningen. Information om föreningen 

finns på www.bergsmannen.net. 
 

 
I skrivande stund är det 22 grader varmt 

och det känns märkligt att oktober står 
för dörren. Rönnarna dignar av bär och i 

skogen finns det gott om både bär och 

svamp.  
Med förhoppning om en skön höst för oss 

alla!  
 

 
 

 

Styrelsen 

http://www.bergsmannen.net/
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