
 

 

VIKTIGT! 

Ledamöter 
Under vintern kommer åtminstone två av 
oss i styrelsen flytta från Brf och därför är 
det jätteviktigt att vi får in nya ledamöter. 

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. 
Skriv några rader om dig själv och hur du 

kan bidra, skicka dessa till 
styrelsen@nattvakten.se 

Eller kontakta någon i styrelsen direkt. 

Avlopp 
Nu har vi stamspolat i Brf så tänk nu på 

vad ni spolar ner i diskhon, handfaten och 
i toaletterna. I toaletten får bara kiss, bajs 

och toalettpapper, ingen annan typ av 
papper. 

I handfaten och diskhon får man inte 
spola ner matrester, matfett eller 

målarfärg mm. I princip får man bara 
spola ner vatten egentligen. Om det blir 

stopp i ert avlopp och det går att 
fastställa att du är skyldig så kommer Brf 

fakturera er för kostnaden. 

P-tillstånd 2019 

P-tillstånden delas ut i december av 
Teoge. Nuvarande P-tillstånd är giltiga 

t.o.m. den 31 december 2019. 

Cykel 
Vinterförvara din cykel? 

Maila till styrelsen för överenskommelse 
om när och var. 
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Julpyssel 
Tisdag den 10 december och onsdag den 

11 december kl. 18.00 - 21.00 i Tunan.  

Alla som vill är välkomna! Ta chansen att 
fixa en julklapp till mamma och/eller 

pappa, något fint till granen eller bara 
någonting till dig själv. Vill du inte pyssla! 
Spelar ingen roll, du kan komma ned och 
bara fika och prata med andra boende i 

området. 
Vi bjuder på julmust, pepparkakor och 

lussebullar. 
Till er vuxna finns det glögg, kaffe och te. 

Julgranar 
Brf kommer att anordna en insamling och 

bortforsling av julgranar den 8 januari. Lägg er 
julgran på gräsmattan där byggbarackerna 
stod under renoveringen bredvid bollplan 

senast den 7 januari. 

Pappers-

förpackningar 
Pappersförpackningar = 

julklappspapper, kartonger och förpackningar 
av papper. 

Tänk på att vika ihop dem ordentligt så får 
allt lättare plats. 
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Gott Nytt År! 

Mvh Styrelsen 

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 
 

mailto:styrelsen@nattvakten.se

