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Nya P-tillstånd till garaget
De P-tillstånden som delades ut i december är inte giltiga efter den 1 februari 2018 och
kommer därför att bytas ut. De kan hämtas på Styrelsekontoret av den som står för
kontraktet på måndag den 22 januari mellan kl. 18-19 och onsdag den 24 januari mellan
kl. 19-20.
OBS: De ska kvitteras så medtag legitimation.
De nya P-tillstånden ser ut så här:
Inomhus (under tak)
Utomhus (på taket)

OBS!
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Fastighetsskötare:
Patrick Bergh
08-410 828 50
Felanmälan:
Garage, tvättstuga, förrådsgångar, Miljöstugan eller
andra allmänna utrymmen
TEOGE, 08-410 828 50.

Förstörelse
Det har förekommit sabotage på våra dörrar in i garaget och Miljöstugan som kostat
mycket pengar för vår Brf och vi vore tacksamma om ni vet eller sett någon som försökt
göra åverkan på dem ringer till Teoge och anmäler det så kan Brf göra en polisanmälan.

Motioner senast 7 mars
Årsmötet är i år planerat till onsdag den 30 maj och motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast måndag den 7 mars kl. 18:30.

Frågor om garageplats:
TEOGE, 08-410 828 50.

Tänk på att utforma motionen så att den ska kunna besvaras med ett JA eller NEJ. Motioner
kan läggas i Brf’s postlåda som finns inne i entrén till tvättstugan.

Uthyrning Festlokalen:
tuna@nattvakten.se
Se hemsidan under
kontaktuppgifter för
telefonnummer och adress.
Bokning måste ske via Tunaansvariga.

Tre ordinarie ledamöters period utgår nu till sommaren och vi skulle vilja ha in förslag på
nya ledamöter till styrelsen även trots att de tre det gäller ställer upp för omval och
detsamma gäller för våra två suppleanter.

Trädgårdsförrådet:
Nyckel att låna finns hos
Carina på Nattvardsgränd 13.
Snickarboden:
Nyckel finns att låna hos Jim
på Nattvardsgränd 1

Husrenoveringen
I år påbörjar vi den sista etappen av husrenovering. Aronssons Bygg kommer att etablera
sig vid fotbollsplanen som vanligt. Det nya är att man kommer att etablera sig där redan i
mars för att förbereda sig med att såga upp och måla panel. Det är de två större husen
(Ottesångsgränd 1-25 och Nattvardsgränd 1-25) vid lekparken som skall renoveras i år.

Cyklar
Du har väl flyttat undan din/dina cyklar så snöröjningen inte kör på dem. Vi har väldigt ont
om plats i cykelgaragen men det kanske går att ställa bakom cykelstället eller att vrida in
cykeln så den inte sticker ut.

