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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.  
 

Information om Skyddsrum 
Styrelsen har fa tt ma nga fra gör öm skyddsrum den senaste tiden öch vill ge mer 
införmatiön i a rendet. 
Det finns skyddsrum i alla fastigheter i fö reningen. I dagsla ge anva nds 
skyddsrummen öftast söm fö rra dsutrymme. Vi söm fö rening har ansvaret att 
skyddsrummen skulle kunna tas i drift söm skyddsrum inöm 48 timmar.  
Fö r att uppna  detta kömmer fö reningen vid krissituatiön tö mma skyddsrum fra n 
de byggda fö rra dsva ggarna söm finns i skyddsrummen. Fö reningens medlemmar 
a r i sin tur skyldiga att flytta sina privata a gödelar fra n sina fö rra d. 
 

Störningar 
För att alla ska trivas ar det viktigt att man inte stö rs av ömkringböende. 
Exempel pa  stö rningar kan vara: hö g musik, hö gt ljud fra n TV, fester, 
renöveringsarbeten m.m. 
Ordningsreglerna ga ller dygnet runt men a r extra angela gna att fö lja vardagar 
från 23.00 till 07.00. Man bö r da rfö r att undvika att kö ra tva tt- öch diskmaskin 
under denna tid. Ta nk öcksa  pa  att ta ha nsyn till de ömkringböende na r du utfö r 
bullerstö rande arbeten i la genheten. Renovering fa r utfö ras mellan kl. 07.00-
20.00 på vardagar samt 08.00-20.00 på helger. 
 
 
 
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 
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