
 

Styrelsen 
 

Från och med den 20 januari så är vi 
”bara” 3 stycken i styrelsen då Johan 
Söderholm och Lena Kring flyttar från 

vår Brf i slutet av januari. 
Vi som är kvar i styrelsen tackar dem 
för ett utmärkt jobb i styrelsen och 
önskar dem lycka till med sitt nya 

boende. 
 

Vi som är kvar i styrelsen är: 
Ordförande – Fanny Ohlin 

Vice ordförande – Carina Olsson 
Sekreterare – Kenneth Tärnström 

 
Kassörsdelen gör vi tre gemensamt 

tills vidare. 

VIKTIGT! 

Nya ledamöter 
 

Nu i januari så slutade som sagt två av 
våra ledamöter i styrelsen och därför 

är det jätteviktigt att vi får in nya 
ledamöter. 

Vi har fått in några intresserade men 
vi skulle gärna vilja få in någon/några 
till som känner att de är intresserade 
av att göra vår Brf till en ännu bättre 

Brf. 
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. 

Vi skulle även vilja ha en person som 
är intresserad av att sitta med i 

styrelsen för garage-Samfälligheten. 
Skriv några rader om dig själv och hur 

du kan bidra, skicka dessa till 
styrelsen@nattvakten.se 

Eller kontakta någon i styrelsen 
direkt. 
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Motioner 

senast 10 Mars 
 

Årsmötet är i år planerat till onsdag den 
27 maj och motioner ska vara styrelsen 

tillhanda senast tisdag den 10 mars. 
Tänk på att utforma motionen så att den 

kan 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. 
 
 

P-tillstånd 2020 
Tänk på att placera era nya P-tillstånd väl 
synligt i framrutan så att hela P-tillståndet 

är synligt. 
Respektera parkeringsreglerna och 

parkera på det plan som ditt p-tillstånd 
gäller för. 

Stå innanför och rakt i parkeringsrutorna 
så att alla platser kan utnyttjas. 

 

Stopp i avloppet 

Vid stopp i avloppet ska ni ringa Interspol 
på tel 020-300 300. 

De har jour dygnet runt. 
 

Städdag i vår 

Vårens städdag är planerat att vara 
söndag den 10 maj som ni kan boka in i 

era kalendrar och då kommer det att 
finnas grovsopscontainrar. 

 

OBS! 
NYHETSBREVET KOMMER 
HÄDANEFTER ATT FINNAS 

ÄVEN PÅ HEMSIDAN UNDER 
FLIKEN: 

Föreningen – Nyhetsbrev 
 

Vi har uppdaterat och 
ändrat utseendet på 

hemsidan. 
www.nattvakten.se 

 
Fastighetsskötare: 

Ulf Johansson 
08-410 828 50 

 
Felanmälan: 

Garage, tvättstuga, förråds-
gångar, 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 Tuna-

ansvariga. 
 

Trädgårdsförrådet: 
Nyckel att låna finns hos 

Carina på Nattvardsgränd 13. 
 

Snickarboden: 
Nyckel finns att låna hos Jim 

på Nattvardsgränd 1 
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