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Städdag 13 O ktober
Vi ser gärna att så många som möjligt deltar denna dag och därför samlas
vi alla utanför Tunan kl. 10.00
Container för grovsopor finns på plats.
Vid 12-tiden så serveras det korv med bröd samt
kaffe/saft med dopp. Alla barn som deltar denna dag får en present i form
av en biobiljett som ett tecken på vår uppskattning.

Cykelin ve ntering

OBS!
NYHETSBREVET KOMMER
HÄDANEFTER ATT FINNAS
ÄVEN PÅ HEMSIDAN UNDER
FLIKEN:
Föreningen – Nyhetsbrev
www.nattvakten.se
Fastighetsskötare:
Ulf Johansson
08-410 828 50
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
kontaktuppgifter för
telefonnummer och adress.
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

Saknar du en cykel efter Nattvaktens cykelinventering i våras?
Vänligen hör av dig snarast, dock senast 2018-10-07 till
styelsen@nattvakten.se. Efter detta datum har cyklarna omhändertagits
för alltid!

Trimmer & Gräsklippare
Nu finns ny trimmer och gräsklippare i trädgårdsförrådet på
Nattvardsgränd. Nyckel finns att låna på Nattvardsgränd 13.

Vattena vl äsningen
Vi har sedan en tid tillbaka haft problem med varmvatten avläsning.
Vänligen kontrollera era avgiftsavier om debitering av varmvatten skett
hos er. Om oklar/saknad debitering finns. Gör felanmälan till Teoge, Tack!

Husreno veringen
Årets renoveringar (hus 2,4) är så gott som klara. Kvar på agendan är
montering av skärmväggar samt slutbesiktning.

Rastning av hund i området
Kul att vi har flera familjer med hundar boende i området, men vänligen
rasta er hund utanför vårt område för allas trevnad, Tack!

Ny ordfö ran de
Vi tackar nu vår avgående ordförande Sara Andersson för hennes insats
under de senaste 11 åren. Nattvaktens nya ordförande heter Johan
Söderholm.

Ha en fortsatt trevlig höst! Mvh/Styrelsen

