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Hej boende i Brf Nattvakten!  
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som tillsammans tar ansvar för trivseln i 
Nattvaktens område! Vi upplever att det varit lugnare än på flera somrar. Ja, förutom bland 
katterna då. Många verkar ha varit hemma och snickrat, för i juni slogs det rekord i antal 
ansökningar om ombyggnad! Fortsätt ta hand om er och följ Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer så hoppas vi att vi alla kan hålla oss friska under hösten! 

 

Tidningar och kartonger 
För att försöka hålla miljörummet i bättre skick har vi ökat antalet tömningar av sopkärlen. 
Kom ihåg att tidningar slängs i tidningsåtervinningen vid ingången till garaget på Sjöängs-
vägen, inte i pappersåtervinningen i miljörummet. Ska du slänga kartonger – vik ihop dem. 
Och som vi alla vet, grovsopor ska man själv köra till en återvinningsstation.  
 

Parkeringsplatser  
Just nu står det 13 personer i kö till parkeringsplatser i garaget. Samtidigt står det bilar i 
garaget utan parkeringstillstånd. Vi ska försöka få loss fler platser från de andra i 
Garagesamfälligheten (vi äger inte garaget själva) samt upphandla ett parkeringsbolag som 
kan lappa bilarna som står i garaget utan tillstånd. Vi tittar också på möjligheten att ordna 
månadsbiljett för Nattvaktens medlemmar på Sjöängsvägen till en kostnad som motsvarar 
uteplats i garaget, i första hand för dem som väntat länge på garageplats.  

Katter 
Vi har just nu stora problem med utekatter som bajsar lite överallt, skriker på nätterna, ligger 
på uteplatser där de inte bor och till och med går in hos boende med allvarlig kattallergi.  
Så kan vi inte ha det. Vi hänvisar till våra ordningsregler och Lag (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter ” Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett 
sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att 
förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter” (ni hittar lagen i sin helhet på 
www.riksdagen.se). 

Städdag  
Höstens städdag blir söndagen den 11 oktober. Vi vill uppmuntra till återbruk och öppnar 
Tunan-lokalen på ett covid-säkert sätt (eller ställer ut bord utomhus om det inte regnar) om 
någon vill skänka eller sälja prylar i okej skick. Det kommer också att finnas en container. 

  
Vi ses ute! 
Styrelsen i Brf Nattvakten 
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Hello tenant in Nattvakten!  
 
The board wants to start by sending a big thank you to everyone who together takes responsibility for 
the Nattvakten area! We experience that it has been calmer than in several summers. Yes, except 
among the cats then. Many of you seem to have been at home this summer, in June a record was 
broken in the number of applications for rebuilding! Please, continue to take care of yourself and follow 
the Swedish Public Health Agency's recommendations. We hope we can all stay healthy this autumn! 
  
 
Newspapers and boxes 
To try to keep the garbage room in better condition, we have increased the number of empties of the 
bins. Remember that newspapers are thrown in the newspaper recycling bin at the entrance to the 
garage on Sjöängsvägen, not in the paper recycling bin in the garbage room. If you are going to throw 
away boxes - fold them up. And, any bulky waste must be driven to a recycling station. 
 
Parking spaces 
Right now there are 13 people waiting  for parking spaces in the garage. At the same time, there are 
cars in the garage without parking permits. We will try to get more spaces from the others in the Garage 
community (we do not own the garage ourselves) and hire a parking company that can give fines to the 
cars in the garage without a permit. We are also looking at the possibility of offering a monthly ticket for 
Nattvakten members on Sjöängsvägen, at a cost that corresponds to an outdoor parking space in the 
garage, primarily for those who have waited a long time for a garage space. 
 
Cats 
We currently have major problems with outdoor cats that poops like everywhere, scream at night, lie 
on patios where they don’t live and even go into homes of people with serious cat allergies. That is not 
working. We refer to our rules of order and the Act (2007: 1150) on the supervision of dogs and cats 
“Dogs and cats must be kept under such supervision and cared for in such a way that in view of their 
nature and other circumstances is needed to prevent them from causing injuries. or significant 
inconveniences ”(you can find the law in its entirety at www.riksdagen.se).  
 
Autumn cleaning day 
The autumn cleaning day will be Sunday 11 October. We want to encourage recycling and will open the 
Tunan premises in a covid-safe way (or set up tables outdoors if it is not raining) if someone wants to 
donate or sell stuff in okay condition. It will also, as usual, be possible to get rid of bulky waste. 
 
See you around! 
The board of the housing cooperative Nattvakten 
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