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Nyhetsbrev 3, 2021 
 

Information till alla boende i BRF Närbilden! 
Årets 3: e nyhetsbrev, mer information hittar man på vår hemsida: narbilden.se och på 
anslagstavlan utanför grovsoprummet. Årsplaneringsplan finns på anslagstavlan i porten. 
 
NYA TAGGSYSTEM TILL PORTAR OCH TVÄTTSTUGOR 
Det går nu att använda taggarna för att öppna porten, snart kopplas även porttelefon för att 
ringa boende.  
Nästa steg är att köra igång nya bokningssystemet i tvättstugan, men innan vi gör det så kommer 
vi att dela ut en instruktionslapp i brevlådan till alla och även ha informationsträffar i 
tvättstugan och visa hur man gör för att boka tid. 
 
NYA GYMLOKALEN (Harpsundsvägen 23)  
Vi har visning av nya gymmet på torsdag den 9 september mellan kl:18.00-19.00. 
Vi kommer bl.a att informera om när gymmet öppnar, hur man använder sakerna på gymmet, 
samt hur man bokar bastun och vilka regler som gäller.     
 
VATTENSKADORNA I KÄLLAREN MELLAN PORT 35-49 
Styrelsen har meddelat alla boende att kolla sitt förråd och tömma vattenskadat för att det inte 
ska börja mögla i källaren.  
Vi har haft en container tillgänglig på gården, vi har haft en avfuktare vid dem värst drabbade 
ställena. Nu håller styrelsen på med att städa upp det sista i källargångarna.  
 
GÅRDSLOPPIS LÖRDAG DEN 25 SEPTEMBER KL:12.00-14.00 

Det blir gårdsloppis lördag den 25 september utanför garagen mellan gårdarna.  
Vi ber er som har parkeringsplats eller garage mellan gårdarna att försöka undvika köra ut och 
in under dessa timmar (tack på förhand för hjälpen). Vill man ställa upp ett bord (föreningen har 
ett antal bord för utlåning) anmäler man sig senast den 23/9 till Britten i styrelsen 070-332 87 
22.  
 
STÄDDAGEN FLYTTAD TILL SÖNDAG DEN 26 SEPTEMBER  

Samling kl: 11.00 utanför port 65, vid vårt trädgårdsrum. 
Vi städar och snyggar till runt våra gårdar, rensar källargångar, förrådsutrymmen, trapphus, 
grillning för alla som hjälper till. Alla är välkomna ut och hjälpa till och umgås ett par timmar.  
    
 
HEMSIDAN 

På föreningens hemsida kan du följa allt som händer i vår förening, du hittar den är: 
www.narbilden.se 
Gå gärna in och registrera dig för att få information från föreningen via e-post. 
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VI BER ALLA RÖKARE ATT TÄNKA PÅ VAR MAN RÖKER 

Vi har boende som mår dåligt av röken, den sprider sig genom ventilationssystemet, sprider sig 
också via rökning på balkong till grannar ovanför/bredvid.  
På allmänna utrymmen är det rökning förbjudet, kasta inte bara fimpen på marken när du rökt. 
 
GROVSOPRUMMET ENDAST ÖPPET PÅ TISDAGAR 
Grovsoprummet är nu endast öppet på tisdagar mellan kl: 18.00-18.30, vid akuta behov så kan 
man kontakta styrelsen så försöker vi hjälpa till att öppna grovsoprummet. 
 
 
 

STÅENDE PÅMINNELSER 
 

• Trafiken på gårdarna är mycket stor, kör bara in med bilen om det är absolut 
nödvändigt. Parkering är förbjudet och stor risk för dryga P böter. Kör man in på 
gården så är det “GÅFART” som gäller. 
 

• Rökning vid lekplatserna är förbjudet enligt lag. Rök inte heller vid borden på 
gårdarna, gå åt sidan vid rökning. Fimparna kastas i askkoppar och skräp kastas i 
papperskorgar. 

              Rökning på balkongerna bör undvikas. Visa hänsyn till dina grannar. Så kallad  
             passiv rökning är en stor hälsorisk. 

 
• Hushållssoporna skall kastas i sopnedkastet, INTE i tidningsbehållarna eller i 

papperskorgarna på gårdarna. 
 

• Grovsoprummet: Ställ inte sopor utanför soprummet. 
 

• Tvättstugan: För allas trevnad, städa efter dig i tvättstugan – vilket också minskar 
underhållskostnaderna. Torka av maskinerna. Rengör filtren bakom maskinerna. Ta 
bort damm i torkmaskinens filter, samt rengöra golvet. Det är totalt förbjudet att 
använda klorin. 

 
• Föreningsnyheter finns på anslagstavlan vid grovsoprummet. 

 
• Grannsamverkan: Kontakta samordnaren om något ”skumt” sker på gårdarna: 

sonny_ostberg@hotmail.com, 0738-333 100. Vid pågående brott ring polisen: 112. 
 

• Felanmälningar gör du här: http://www.jensendrift.se/felanmalan/. Se i stadgarna 
(11§ - 18§) vad du själv måste betala för. 

 
 

 
 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen för BRF Närbilden 

brfnarbilden@gmail.com 
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