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Sorgliga nyheter  

Vi ä r ledsnä ätt informerä om bortgä ng äv Evä Ehn. Evä här jobbät sedän lä nge som 
ädministrätor hos BRF Bergä ngen och styrelsen skickär vä rä värmäste tänkär till Eväs 
änho rigä. Styrelsen ordnär blommor och en sistä hä lsning frä n fo reningen till Eväs 
begrävning. 

 

Expeditionen har flyttat  

Under sommärmä nädernä här styrelsen flyttät expeditionen till en ny lokäl. Frä n och med 
äugusti 2021 kommer expeditionen finnäs vid Setterwälls vä g 2A. Expeditionen kommer ätt 
fo rbli stä ngd dä  styrelsen inte kommer ätt hä nä gon ny ädministräto r pä  pläts. 

 

Sandbäckens Rör kommer att utföra vattenprover i garaget 

Sändbä ckens Ro r kommer ätt utfo rä vättenprover i gäräget den 19 oktober. Dettä betyder ätt 
det blir blo tt pä  golvet (speciellt nä rä brunnär).  

 

Se till var ni slänger sopor vid Fredrik Jahns Gränd 

Päppersävfäll och sopor här slä ngts i och omkring Sushi-Bar TOSAs sopkä rl fo r 
mätävfäll.  Endäst de trä inklä ddä tunnornä tillho r till fo reningen och oävsett skä kärtonger 
älltid ä tervinnäs.  Styrelsen o nskär, vä nligen men bestä mt, noggrännhet nä r ni slä nger 
sopornä.  

 

Nya portkoder 

Allä portkoder kommer ätt fo rnyäs i den nä rä främtiden. Mer informätion fo ljer och under 
tiden kän det värä brä ätt bo rjä trä nä minnet – sä  ätt de blir lä ttäre ätt memorerä de fyrä nyä 
siffrornä. Styrelsen rekommenderär Yätzy eller Triviäl Pursuit.  

 

Cykelrensning 

Under september kommer Allgränth ätt sä ttä ut informätionsläppär pä  de cyklär som stä r pä  
gä rden eller i cykelrum. De som änvä nder sin cykel skä kästä läppen, dä  de cyklär dä r läppen 
sitter kvär efter tvä  veckor kommer ätt täs händ om.   
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