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P-tillstånd 2019
P-tillstånden kommer att delas ut mot
kvittering i januari. Nuvarande P-tillstånd är
giltiga t.o.m. den 31 januari 2019.

Skärmtak

Julklappspapper
mm.
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

Brännbart hushållsavfall:
glitter, snören, dekorationsmossa,
julkort, julgransfot av plast,
julgranskulor
Pappersförpackningar:
julklappspapper, kartonger och
förpackningar av papper
Plastförpackningar:
Värmeljushållare av plast,
gladpack, förpackningar av mjuk
och hård plast
Metallförpackningar:
värmeljushållare där vekeshållaren
petas loss, konservburkar,
kapsyler, marschaller
Miljöstationen
Hagby eller Smedby:
julgran, enris, julgransfot av metall

Vi har under flera år försökt att få till möjligheten så att de som ville ha skärmtak skulle
kunna skaffa det. Vi har varit i kontakt med
ett arkitektföretag och tyvärr har det visat
sig vara omöjligt att installera skärmtak på
många lägenheter pga fastighetens
utformning. Och eftersom en styrelse i en
Brf-förening inte får besluta något som bara
gynnar en del av medlemmarna i en BRF så
faller denna fråga.

Ledamöter
Personer sökes till ansvarsuppdrag.
Nattvakten behöver tillskott i form av några
ansvarsfulla personer som känner att dom
kan bidra på ett eller annat sätt genom sitt
engagemang för föreningens utveckling. Det
som behövs är personer till styrelsearbete
(+ vore erfarenhet att jobba med underhållsplan för Brf t.ex).
Vi i styrelsen har också en dröm att få en
valberedning på plats för att på så sätt ligga
steget före naturliga avgångar.
Skriv några rader om dig själv och hur du kan
bidra, skicka dessa till
styrelsen@nattvakten.se
Eller kontakta någon av oss i styrelsen.

Julgranar
Brf kommer att anordna en insamling och
bortforsling av julgranar den 14 januari.
Lägg er julgran på gräsmattan där
byggbarackerna stod under renoveringen
bredvid bollplan senast den 13 januari.

God Jul
&
Gott Nytt År!
Mvh Styrelsen

