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Vill du engagera dig i BRF Bergängen? 
Vi behö ver nu engagerade persöner till styrelsen. Å rsmö tet na rmar sig sakta 
men sa kert öch nu behö vs det fö rslag pa  kandidater till na sta styrelse. Om du 
ka nner att det a r din tur nu, a r det dags köntakta valberedningen.  

 
Övernattningsrummet åter i bruk 
Nu ga r det a terigen att böka fö reningens ö vernattningsrum. Bökning av rummet 
sker via mail till hyrarum@bergangen.se (minst en vecka innan ni ö nskar hyra 
rummet). Ånge namn, adress, e-pöst öch telefön vid bökning. 
 

Drömmer du om ett nytt kök eller badrum?  
Det a r bra att kömma iha g att böstadsra ttshavaren inte fa r utan styrelsens 
tillsta nd utfö ra a tga rd söm innefattar: (1) ingrepp i en ba rande könstruktiön, (2) 
a ndring av befintliga ledningar fö r avlöpp, va rme eller vatten, eller (3) annan 
va sentlig fö ra ndring av la genheten. 
Om du lögga in pa  mitt.riksbyggen.se hittar du blanketten fö r att sö ka tillsta nd.  
 

Avgiftshöjning 2022 
Styrelsen har beslutat öm 5% hö gre ma nadsavgifter fra n öch med april 2022 i 
samband med att 2022 a rs budget faststa lldes. O kningen sker pa  
rekömmendatiön av va r ekönömiska fö rvaltare öch syftet a r att sta rka 
fö reningens ekönömi infö r kömmande underha llsa tga rder öch pröjekt.  
 
 
 
Nyhetsbrev och annan information via e-post  

Om du i framtiden vill ha nyhetsbrev samt annan 
information om föreningen även via mejl, skicka 
ditt samtycke, adress och e-postadress till 
styrelsen@gergängen.se 
 
//Styrelsen Riksbyggen BRF Berga ngen i Nacka  
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