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

ÖVERSVÄMNINGEN
Vid det kraftiga regnvädret i augusti
översvämmades källarlokalerna utmed
Engelbrektsgatan vilket innebär stora
problem för föreningen. Bland annat ska
övernattningsrummet saneras och
återställas, men det kommer att ta tid.

KULVERTARBETET PÅ NEDRE GÅRDEN
Arbetet fortskrider som planerat.

VISA HÄNSYN
Att bo i flerfamiljshus innebär att alla
måste visa varandra hänsyn. Det gör vi
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.
 … städa efter oss i tvättstugan.
Tyvärr mottar styrelsen många klagomål
när det gäller störande grannar. Blir det
ingen bättring måste åtgärder vidtas. 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.

GAMLA CYKLAR OCH SPARKAR
Vid en nyligen gjord besiktning av både
yttre och inre miljö noterades att det
finns många gamla cyklar och sparkar.
Det är dags för en ny rensning i våra
cykelställ och cykelförråd. Märk din/era
cyklar och eventuella sparkar senast
den 15 oktober. Skriv namn, adress
och datum. Alla omärkta cyklar och
sparkar kommer att omhändertas och
fraktas bort.
NYA MEDLEMMAR
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna
till föreningen. Information om föreningen
finns på www.bergsmannen.net.

Vi önskar er
en skön
och
färgsprakande
höst!

PARKERA EJ PÅ GÅRDEN
Q-park gör regelbundna kontroller och
”lappar” bilar som står parkerade längre
än 5 minuter.
HUNDÄGARE
Du som är hundägare uppmanas att
plocka upp efter din hund.
Bergsmannens Privilegiebrev

PORTAR
Införandet av porttelefoner var för att öka
säkerheten för oss boende. Portarna ska
vara stängda. Vid i- och urlastning går
porten att ställa upp. Nu står hösten och
vintern för dörren och det innebär en
ökad energi- och värmekostnad om
portarna står öppna. Låt oss hjälpas åt
att hålla portarna stängda!
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