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Vet du något som fler i föreningen borde veta? Du är välkommen att mejla till info@bergsmannen.net 
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PORTTELEFONEN 

Hör av er till styrelsen om ni har problem 
med porttelefonen eller behöver lägga till 

ert telefonnummer. 
 

 

RENOVERINGSARBETEN 
Det är många renoveringsarbeten som 

pågår. Informera grannarna innan 
renoveringsarbetet påbörjas och tänk på 

att visa hänsyn. Var extra försiktiga med 
oljud. Ta hand om allt skräp och se till att 

städa efter er. Det gäller även de 
hantverkare som anlitas. Du som medlem 

har ansvar för att det städas och plockas 
undan. 

 
 

LEK INTE RÖRMOKARE! 
Allt rörmokeriarbete SKALL utföras av en 

fackman.  

 
 

MATTOR OCH SÄNGKLÄDER 
Vänligen skaka och vädra mattor och 

sängkläder på anvisad plats på gården – 
ej från balkongen. 

 
 

LÅS GARAGEPORTEN 
För att förhindra inbrott är det mycket 

viktigt att alltid låsa garageporten 
ordentligt. 

 
 

PARKERA EJ PÅ GÅRDEN 

Det är förbjudet att parkera inne på 
gårdarna - annars riskerar man att få en 

p-bot. Det finns gott om p-platser att 
hyra. Kontakta Karin Struve på HSB-

kontoret om ni önskar hyra p-plats. 
 

TELIA OCH COMHEM 

Vi har som medlemmar möjlighet att välja 
telefoni-, bredband- och tv-tjänster hos 

Telia eller ComHem. 
 

FIMPAR OCH SNUS = VARNING OCH 

DEBITERING 
Det har uppmärksammats att det är 

skräpigt utanför en del portar då det 
slängs cigarettfimpar och ”snuspåsar” 

där.  Allt skräp måste plockas upp. Om 
överträdelse sker får medlemmen en 

varning och sedan kommer den 
nedskräpande medlemmen att debiteras 

för extra städning.   
 

 
CONTAIRAR I MAJ 

Under maj månad kan vi slänga 
grovsopor i de containrar som ställs ut på 

gårdarna. Miljöfarligt får dock inte slängas 

där utan måste fraktas till ”tippen”. 
 

 
NYA MEDLEMMAR 

 
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna 

till föreningen. Information om föreningen 
finns på www.bergsmannen.net. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Vi önskar er 
en Glad Påsk 

och 
en härlig vår! 

 
/Styrelsen  

http://www.bergsmannen.net/


 

 

 

 

 


