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Vi önskar er alla en riktigt 
god, glad och fin jul 

och 
att 2013 

blir ett fantastiskt år för oss 
alla! 

/Styrelsen 

 

HÖJNING AV AVGIFTEN 

I och med ökade kostnaders vid nästa års 
planerade fönsterbytet höjs avgiften från och 

med 1 januari, 2013 med 2%. 
 

NYA PARKERINGSTILLSTÅND 
I mitten av december kommer parkerings-

tillstånden för 2013. För att undvika p-bot ska 
tillståndet vara väl synligt i bilen. 
 

Vid uppsägning av p-plats skall nyckel till 
motorvärmaren samt parkeringstillståndet 
lämnas tillbaka till HSB-kontoret. 

 
MOTORVÄRMARSLADDEN 

På grund av säkerhetsrisken uppmanas alla 
att dra ur sladden ur motorvärmaren då den 

inte används.  
 

GÄSTRUMMET 
På grund av översvämningen i augusti är 

gästrummet inte i bruk. Lokalerna är 
fortfarande inte torra och själva renoverings-

arbetet dröjer ytterligare 3-4 månader.  
  
Leva tillsammans i flerfamiljshus 
Styrelsen mottar många klagomål vad gäller 

diverse störningar och vill därför återigen 
påminna om att alla boende måste visa 

varandra hänsyn genom att… 
 

 … sänka ljudet på radio, tv, dator, 
stereo före kl. 07.00 och efter  

kl. 22.00. 
 … egen tvättmaskin används mellan kl. 

8.00 och 21.00. 
 … mattor, täcken och lakan skakas vid 

anvisad plats på gården. 

 … informera grannar innan 
renoveringsarbeten påbörjas och ta 

hand om allt skräp. 
 … inte hamra och borra efter kl. 21.00.  
 … ha sin katt och hund kopplad och 

alltid plocka upp efter sitt husdjur. 
 … vid rökning inomhus vara noga med 

att ha ytterdörren stängd för att förhin-
dra att röklukt tränger ut i trapphuset.  

 … även tänka på att rökning på 

balkongen uppfattas som störande. 
 … städa efter oss i tvättstugan. 

 

Det bästa är att vi som bor här har en bra 
kommunikation med våra grannar. Upplever 
man att något är negativt vänder man sig i 

första hand själv till den det berör. 
 

KOM IHÅG ATT SLÄCKA LJUSEN 
Mörkret ute får många att vilja höja 
mysfaktorn inne genom att tända levande 

ljus. En liten påminnelse bara – kom ihåg att 
släcka ljusen när ni njutit färdigt! Det är även 

klokt att kontrollera att brandvarnaren 
fungerar som den ska. 
 

JULEGRANEN SLÄNGAS UT UT UT… 
Efter jul går det bra att lämna sin gran 
vid återvinningsförrådet på Hyttgatan så 

ombesörjer Lugnets Gård att frakta bort dem.  
 

NYA MEDLEMMAR 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till 
föreningen. Information om föreningen finns 
på www.bergsmannen.net. 
 

För att bli registrerade i porttelefonen 
uppmanas nya medlemmar att lämna 

information med namn, adress och det 
telefonnummer ni önskar koppla till 
porttelefonen i styrelsens brevlåda på 

Sturegatan 90 (husväggen vid källartrappan). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
/Styrelsen 
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