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NYHETSBREV MARS 2021

Vårstädning söndag den 25 april klockan 10-13

Vårens städdag blir söndagen den 25 april klockan 10-13. Vi tar fram bord utomhus (eller öppnar Tunan
för max 8 personer i taget) om någon vill skänka eller sälja prylar i okej skick. Det kommer att finnas
möjlighet att slänga grovsopor.

Brf Nattvakten har fått ny logga och hemsida

För första gången i Nattvaktens historia har vi fått professionell hjälp med vårt grafiska uttryck och vår
hemsida. Vi är mycket glada och stolta att kunna berätta att det är Nico Alhonen, boende i Brf
Nattvakten, som tagit sig tid att göra detta arbete åt föreningen! Mer material kommer att läggas upp
och vi kommer successivt att styra mer kommunikation till hemsidan för att på sikt minska föreningens
papperskonsumtion.

Tunan fortsatt stängd av smittskyddsskäl

Vår lokal Tunan kommer fortsatt hållas stängd för att föreningen ska kunna följa Folkhälsomyndighetens
riktlinjer. Lokalen öppnas för bokning igen så snart det är möjligt utan risk för ökad smittspridning.

Har ni smörjt spanjoletterna?

Om fönstren blivit tröga att öppna och stänga kan det bero på att de s.k. spanjoletterna inte blivit
smorda på ett tag. Använd vanlig låssprej eller låsolja som finns att köpa i till exempel järnaffärer,
byggvaruhus och hos låssmeder. Instruktioner om hur man gör finns en googling bort.

Vem lämnar säckar i miljörummet?

Tyvärr måste vi be alla som ser någon lämna säckar eller grovsopor i eller utanför miljörummet att, om
möjligt, kontakta styrelsen med information om vem eller vilka som inte klarar att ta hand om sina egna
sopor på rätt sätt. Då kan kostnaden för extra tömning eller hämtning av grovsopor faktureras det
hushållet i stället för att belasta hela föreningen.

Förutsättningar för årsstämman i maj

Styrelsen undersöker digitala mötesmöjligheter för årsstämman i maj, vilket styrs av hur restriktionerna
ser ut då.

Se upp med telefonsamtal om bokning av ventilationskoll

Flera boende har den senaste veckan blivit uppringda angående bokning av ”ventilationskontroll” i
hemmet. Det handlar tyvärr sannolikt om bedragare är polisanmält.
Vi ses på vårstädningen!
Styrelsen i Brf Nattvakten

Bostadsrättsföreningen Nattvakten
www.nattvakten.se

styrelsen.nattvakten@gmail.com ● Teoge 08-410 828 50
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Spring cleaning − Sunday, April 25 from 10 a.m. to 1 p.m.

The spring-cleaning day will be Sunday 25 April from 10 am to 1 pm. We will set up tables outdoors (or
open Tunan for a maximum of 8 people at a time) if someone wants to give away or sell stuff. It will be
possible to dispose of bulky rubbish.

Brf Nattvakten has got a new logo and website.

For the first time in the history of Nattvakten, we got professional help with our graphic expression and
website. We are happy and proud to tell you that it is Nico Alhonen, a resident of Brf Nattvakten, who
took the time to do this work for us! More content will be uploaded, and we will gradually direct more
communication to the website to eventually reduce the association's paper consumption.

Tunan is still closed for infection control reasons.

Tunan will continue to be closed so that we can follow the Public Health Agency's guidelines. The
premises will reopen for booking as soon as possible without the risk of increased spread of infection.

Have you greased the espagnolettes?

If the windows have become hard to open and close, it may be because the so-called the espagnolettes
(locking rails in windows and window doors) have not been greased for a while. Use ordinary locking
spray or locking oil that is available in for example, hardware stores and at locksmiths. For instructions
on how to do, ask the locksmith or just google for instructions.

Who leaves full plastic bags in the environmental room?

Unfortunately, we need to ask everyone who sees someone to leave big plastic bags or bulky rubbish in
or outside the environmental room to, if possible, contact the board with information about who it is
who is unable to take care of their own rubbish. Then the cost of extra emptying of bulky rubbish can be
invoiced to that household instead of burdening the entire association.

Solutions for the Annual General Meeting in May.

The Board is examining digital meeting solutions for the Annual General Meeting in May, which depends
on what the restrictions will look like then.

Beware of phone calls about booking a "ventilation control"

Several residents have received calls regarding booking of "ventilation control" lately. Unfortunately, it
is likely a fraud and it has been reported to the police.
See you at spring cleaning day!
The board of Brf Nattvakten
Bostadsrättsföreningen Nattvakten
www.nattvakten.se

styrelsen.nattvakten@gmail.com ● Teoge 08-410 828 50

