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Sedan länge står många oanvända cyklar i såväl cykelställ som i cykelförråd
hos oss och vi anar att många av dem är övergivna av tidigare boende,
eftersom de inte använts på åratal.
Därför gör vi en total inventering under våren 2018. Det betyder att alla
cyklar som står i våra gemensamma cykelställ och vårt cykelförråd måste
märkas synligt och tydligt med efternamn och gatuadress, så att vi vet att
de har ägare i föreningen.
Alternativt kan ni ställa era cyklar på er tomt, balkong eller altan helgen den
4-6 maj så att vi ser att de har en ägare som bor kvar om du inte vill märka
med namn och adress. De cyklar som inte är märkta i cykelställen och
cykelförråden kommer att rensas bort i samband vid städdagen den 5 maj.
Vi gör cykelinventeringen med stöd i jordabalken (1970:994, 12kap 27§)
samt lagen om hittegods (1938:121) och i samarbete med norrortspolisen.
Har du några frågor om cykelinventeringen?
Kontakta BRF Nattvakten
styrelsen@nattvakten.se

Påminnelse:
Motioner senast 14 mars
Årsmötet är i år planerat till onsdag den 30 maj och motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast måndag den 14 mars kl. 18:30.
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.
Två ordinarie ledamöters period utgår nu till sommaren och vi skulle vilja ha
in förslag på nya ledamöter till styrelsen även trots att de två det gäller
ställer upp för omval och detsamma gäller för våra två suppleanter.

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

Jubileumsfest och städdag den
5 maj

Snickarboden:
Nyckel finns att låna hos Jim
på Nattvardsgränd 1

Städdagen kommer i år att vara på lördag den 5 maj från kl. 10-13 och
därefter senare på eftermiddagen eller kvällen så har vi Brf’s 10-års
jubileumsfest.

