
 

Städdag söndag 19 April 

Vårens städdag är söndag den 19 april mellan kl. 10-14 och då kommer det att 
finnas grovsopscontainer. 

 
OBS! Pga. Corona-pandemin så kommer ingen förtäring att serveras i år. 

 
Göromål: 

Ställa ut bänkar och bord på samma ställen som förra året. 
Sopa trappuppgångarna i garaget. 

I övrigt så kan ni städa och göra fint på era ”egna” tomter och i området. 

 

 

Årsmöte 25 Maj 
 

Måndagen den 25 maj kl. 19.00 kommer ordinarie årsstämma hållas i Tunan.  
Kom i god tid då samtliga närvarande måste prickas av i röstlängden vid 

inpassering. 
OBS! På grund av Corona-pandemin så kommer Årsstämman inte kunna hållas på 
samma sätt som tidigare år. Läs kallelsen som kommer att delas ut minst 2 veckor 

innan den 25 maj då Årsstämman hålls. 
 
 

Cyklar 

Ni som har vinterförvarat era cyklar kan ta ut dem då förråden kommer att vara 
öppna under städdagen mellan kl. 10-14. 

 

Filter till friskluftsventilerna 

Under städdagen har ni som vill göra rent era friskluftsventiler möjlighet att hämta 
nya filter för att byta ut de gamla. Säg till någon av oss i styrelsen på städdagen så 

kan vi ge er nya filter. 
 

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

De har jour dygnet runt. 

 

 
Nyhetsbrev 
Nr 2   2020 

 

Brf Nattvakten, Sollentuna     www.nattvakten.se 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
   

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 
 


