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Nya P-tillstånd till garaget
Då är det dags att dela ut de nya P-tillstånden till garaget.
De kan hämtas på Styrelsekontoret av den som står för kontraktet på

torsdag den 24 januari mellan kl. 19-20
och

måndag den 28 januari mellan kl. 19-20
OBS: De ska kvitteras, så medtag legitimation.

New Parking-permits for the garage
OBS!

Then it's time to hand out the new Parking-permits to the garage. They can be picked up
at the Board Office by the person who is responsible for the contract
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Thursday 24th January between 7pm – 8pm (19–20)
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Fastighetsskötare:
Patrick Bergh
08-410 828 50

and

Monday 28th January between 7pm – 8pm (19–20)
NOTE: They must be acknowledged, so include identification.
De nya P-tillstånden ser ut så här:
The new Parking-permits look like this:
Inomhus (under tak) / (indoor)

Utomhus (på taket) / (on the roof)

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

Motioner senast 27 februari
Årsmötet är i år planerat till måndag den 27 maj och motioner ska vara styrelsen tillhanda
senast tisdag den 27 februari.
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 eller ge
motionen till någon styrelseledamot.

Husrenoveringen
Vi jobbar vidare med sista etappen som vi räknar med ska gå av stapel under 2019.
Denna gång är det de gamla soprummen inne i vårt område (idag cykelförråd bl.a.),
snickeboa samt garagefasaden som är mot vårt område samt gavlarna.

