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FÖRENINGSSTÄMMA 

 

Tisdag 30 maj, kl. 18.00 är det dags för 

föreningsstämma. Även i år hålls stämman i Gamla 

Elverket och styrelsen hoppas på god uppslutning.  

 

 

CONTAINRAR 

 

Från och med nu och ca 2 veckor framåt kommer 

det att finnas containrar på gårdarna. Farligt avfall 

får ej kastas där, utan måste lämnas till 

återvinningscentralen på Ingarvet. 

 

 

CYKELRENSNING 

 

Det finns många cyklar, i cykelställ och i 

cykelförråd, som är gamla, trasiga och aldrig 

används. Rensa bort de cyklar du/ni ej använder, 

kan kastas i containern på gården.  

 

Cyklar som ej används regelbundet skall förvaras i 

något av de källarförråd avsedda för cyklar och den 

måste vara märkt med namn och adress/ 

lägenhetsnummer. Det kommer att ske en 

rensning av omärkta cyklar.  

 

För allas trevnad och framkomlighet skall cyklar 

parkeras i de cykelställ som finns. 
 
 

 

 

 

DÖRRPROJEKT 

 

Inför höstens dörrprojekt, då samtliga 

lägenhetsdörrar ska bytas ut, önskar styrelsen få 

reda på huruvida man som medlem använder sig av 

tagg eller nyckel för att komma in i sitt trapphus.   

 

I god tid innan projektet sätter igång kommer mer 

information. 

 

 
PÅMINNELSER: 

 Lämna tillbaka nycklar till garage och motorvärmare 

då du säljer lägenheten. 

 Motorvärmarsladden ska tas bort när den ej används. 

 Hundar rastas på annan plats än gårdarna. 

 Städa efter dig i tvättstugan. 

 Biltrafik på gårdarna är endast tillåtet för i- och 

urlastning. 

 
 

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. 
 
 
 
 
       
 

 

 

Vi önskar alla 
en skön vår       

och               
en härlig 

försommar! 

/ Styrelsen 

 

http://www.bergsmannen.net/

