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PÅ HEMSIDAN UNDER 

FLIKEN: 

Föreningen – Nyhetsbrev 
www.nattvakten.se 

Fastighetsskötare: 

Patrick Bergh 

08-410 828 50 

Felanmälan: 

Garage, tvättstuga, förråds-

gångar, Miljöstugan eller 

andra allmänna utrymmen 

TEOGE, 08-410 828 50. 

Frågor om garageplats: 

TEOGE, 08-410 828 50. 

Uthyrning Festlokalen: 

tuna@nattvakten.se 

Se hemsidan under 

kontaktuppgifter för 

telefonnummer och adress. 

Bokning måste ske via Tuna-

ansvariga. 

Trädgårdsförrådet: 

Nyckel finns att låna på 

Nattvardsgränd 13. 

Snickarboden: 

Nyckel finns att låna på 

Nattvardsgränd 1 
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F e l a n m ä l a n  
Felanmälan ska alltid göras till Teoge och inte till styrelsen.  
 
Teoge felanmälan tel. 08-410 828 50 
Telefontider vardagar 08:00-12:00 och 13:00-16:30. 
 
Efter kontorstid vänder ni er till jouren och telefonnummer dit finner ni på 
anslagstavlorna i området. Det tillkommer en jouravgift när hjälp behövs efter 
kontorstid. Viktigt att veta är att det är bostadsrättshavaren som får stå för kostnaden 
om det faller inom ramen för bostadsrättshavarens ansvar. Fördelningen av ansvar 
mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren hittar ni beskrivet på vår hemsida 
www.nattvakten.se Är du tveksam ring till Teoge så kan de hjälpa dig att ta reda på 
vad som gäller. Vid akuta fall ska man förstås alltid kalla på räddningspersonal genom 
att ringa 112. 
Styrelsen förbehåller sig rätten att vidarefakturera kostnaden om det visar sig att det 
rör sig om fel som uppstått genom oaktsamhet. 

M o t i o n e r  s e n a s t  6  m a r s  
Årsmötet är planerat till den 30 maj och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 

måndag den 6 mars kl. 18:00. 

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.  

I n b r o t t  
Det har tyvärr skett ett par inbrott i området och genom att vi försöker vara vaksamma så 

kan vi försöka förhindra ytterligare inbrott. När ni reser bort på semester meddela gärna 

grannarna så att de kan hålla koll på din lägenhet. Tips är att grannen skottar er gång/trappa 

om det har snöat samt att göra fotspår t.ex. så att det ser ut som att ni är hemma. Använd 

gärna timer på era lampor så att de släcks och tänds även om ni inte är hemma samt se till 

att brevlådan töms. 

P a r k e r i n g  
Då det börjar bli trångt i garaget är det viktigt att ni parkerar så noga som möjligt inom 

markerad parkeringsruta. Se till att bilen parkerats rakt så underlättar ni för den som 

parkerar bredvid att få plats.  

Parkering är inte tillåtet i bostadsområdet förutom vid i- och urlastning och tänk på att 

inte parkera bilen så att ni hindrar eventuella utryckningsfordon att komma fram. 

1 0 - å r s  j u b i l e u m  
Den 2 december i år fyller Brf 10 år och det skulle vara kul om vi kunde fira det! 

 Finns det någon eller några som skulle kunna vilja vara med och arrangera detta? Ta 

kontakt med oss i styrelsen så sätter vi ihop en arbetsgrupp som får i uppdrag att planera 

för vårt jubileum. 

Vad säger ni? 

http://www.nattvakten.se/

