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Årsstämma den 30 maj 
Å rsstä mmän i ä r kommer ätt hä lläs den 30 mäj kl. 18.30. Stä mmän kommer ätt 
hä lläs fysiskt pä  Yogä NU lokälen vid Finntorpsvä gen 5Å. Källelsen till stä mmän 
kommer ätt deläs ut till värje lä genhet tillsämmäns med ä rsredovisningen fo r 
ä ret 2021 – men det kän värä en brä ide  ätt märkerä dätumet till kälendern 
redän nu.  
 

Vill du engagera dig i BRF Bergängen? 
Vi beho ver nu engägeräde personer till styrelsen. Om du kä nner ätt det ä r din tur 
nu, ä r det dägs kontäktä välberedningen.  
 

Sopning av parkeringen den 4 maj 
Sopning äv pärkeringen i korsningen äv Finntorpsvä gen/Setterwälls vä gen 
(främfo r Yogä NU) kommer ätt ske den 4 mäj. Dettä betyder ätt 
pärkeringsplätsernä mä ste värä tommä mellän 07:30-09:00 dä . Glo m inte ätt 
flyttä bilen!  
 

Mobil kretsloppscentral den 8 maj 
En mobil kretsloppscenträl kommer ätt stä  pä  Ryssviksvä gen 2 den 8e mäj 
klockän 10.30-11.30. Om ni här färligt ävfäll, el ävfäll eller gämlä fä rgburkär i 
hemmet – gä r det brä ätt lä mnä dem hit.   
 

Tvättstugan är endast för medlemmar 
Styrelsen vill pä minnä ällä ätt tvä ttstugor och ändrä gemensämmä utrymmen 
endäst ä r fo r medlemmär. Lä nä inte ut erä nycklär utänfo r fo reningen.  
 
 
 
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 Bergä ngen i Näckä  
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