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Felanmälan:
Garage, tvättstuga, förrådsgångar, 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
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Bokning måste ske via Tunaansvariga.
Trädgårdsförrådet:
Nyckel att låna finns hos
Carina på Nattvardsgränd 13.
Snickarboden:
Nyckel finns att låna hos Jim
på Nattvardsgränd 1

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

HVB-h emmet
Om ni har frågor om eller angående HVB-hemmet på Vespergränd 29 så
kan ni vända er till ansvarige chefen Farzad Farrokhi på tel. 08-12 824 554
eller maila till farzad.farrokhi@solom.se

Jubileumsfest &
städdag den 5 maj
Städdagen kommer i år att vara på lördag den 5 maj kl. 10-13 och
på kvällen mellan kl. 17-20 så har vi öppet hus i Tunan då vi firar
Brf Nattvaktens 10-årsjubileum.
Vi bjuder då på smörgåstårta med bubbel eller annan dricka.
Ni som vill komma på Öppet Hus kan anmäla er via mail till
tuna@nattvakten.se och där kan ni också meddela om ni är
laktos- eller/och glutenintoleranta. Ange hur många ni är som vill
komma och er adress.

Anmälan måste göras senast den 20 april.

