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Bevakning i området
Information om kommande ronderingar
Bostadsrättsföreningen Nattvakten har anlitat Securitas för att genomföra ronderingar
nattetid under helgerna. Securitas kommer att genomföra sina ronderingar med hund i
området och garaget.
Syftet är att öka den upplevda tryggheten för föreningens medlemmar, förhindra
brottslighet samt meddela föreningens styrelse vid andra avvikelser.
Vid frågor, kontakta styrelsen.

OBS!

Städdag 5 maj

NYHETSBREVET KOMMER
HÄDANEFTER ATT FINNAS
ÄVEN PÅ HEMSIDAN UNDER
FLIKEN:
Föreningen – Nyhetsbrev

Vårens städdag är söndag den 5 maj kl. 10:00.
I år har vi ingen organiserad städdag från styrelsens håll.
Trädgårdsförrådet på Nattvardsgränd är öppet på söndag 5 maj kl. 10-14 där man kan
låna de trädgårdsredskap som Brf har.
Cykelförråden kommer att vara öppna söndag den 5 maj kl. 10-14 så att ni som har haft
era cyklar på vinterförvaring kan passa på att ta ut dem.
Grovsopscontainrarna är öppna både lördag och söndag 4 och 5 maj kl. 10-14.

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

Dessa punkter vore bra om de görs av frivilliga på städdagen:
1. Sopa trapphusen till garaget.
2. Ta ut möblerna som ska stå i lekparken och i området på samma plats som förra året.
3. Slänga grovsoporna som folk slängt i soprummet men som nu står i rummet bredvid
Miljöstugan.

Sopor
På förekommen anledning så har det uppmärksammats att flera inom Brf har ställt sina
sopor utanför sin dörr och även utanför soprummet och det är inte lämpligt då de drar till
sig råttor.

Kattproblem
Enligt våra Ordningsregler så är lösspringande katter inte tillåtet inom Brf’s område.
Vänligen respektera detta.

Enkäten ladduttag
Lämna gärna in ert svar på enkäten som vi delade ut i mars angående ladduttag för elbilar
senast den 7 maj.

Årsmötet
Årsmötet kommer i år att hållas måndag den 27 maj kl. 19:00 i Tunan.

