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El-laddstolpar
Julpyssel 4–5
december

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

Vi har även i år Julpysselkvällar som
kommer att vara tisdag den 4 december
och onsdag den 5 december mellan kl.
18-21 i samlingslokalen Tunan. Det
kommer enligt tradition att hållas av Ulla
Rosén för våra barn och deras föräldrar
och/eller släktingar.
Det kommer att finnas massor av
material att pyssla med och det kommer
även att finnas fika och saft med bullar
samt julmust och glögg.

Vintercykelförvaring
Vill du ställa undan din cykel under
vintern så är det nu möjligt. Om du inte
använder din cykel under vintern så ställ
gärna undan den så att det underlättar
för snöröjningen. Mejla styrelsen så kan
vi komma överens om en dag och tid så
att vi kan öppna ett cykelförråd.

Mail: styrelsen@nattvakten.se

Brandvarnare
Se till att kontrollera så att era
brandvarnare fungerar nu inför jul och
nyår då brandfaran normalt sett ökar.
Kan vara att byta batteriet.

för bilar
Vi ser nu över möjligheten att skaffa
elbilsladdstolpar i garaget och det kan bli
verklighet inom det närmaste året. En
intresseanmälan kommer att delas ut där ni
kan svara på om ni har en elbil eller om ni
troligen kommer att skaffa en elbil inom 2 år.

OBS!
Det är absolut förbjudet att ladda elbilar i de
motorvärmaruttag som finns i garaget eller
från eluttag i din lägenhet pga säkerheten,
då det utgör en brandfara. Dessa eluttag är
inte säkra för detta ändamål.
Om ni ser någon som gör det så dra ut
sladden ur uttaget för säkerhets skull och om
ni vet vem det är så prata med
vederbörande. Eller meddela någon i
styrelsen.

Fågelmatning
Det är inte tillåtet att mata fåglar inom
bostadsområdet då det skapar problem med
råttor som tar sig in under husen och i värsta
fall in i lägenheterna.

Inbrottsrisk
Det har förekommit åtminstone 2 inbrott i
förråd efter sommaren. Vi ber därför att
kolla era förråd samt vara väldigt noggrann
med att se till att dörrarna in till förråd,
garage och andra gemensamma utrymmen
stängs ordentligt efter er för att försvåra för
inbrottstjuvar. Se även gärna till när ni kör in
eller ut bilen ur garaget så att ingen smiter in
i garaget innan garageporten går ner.
Ha en trevlig vinter!
Mvh Styrelsen

