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Nyhetsbrev 3, 2022 
 

Information till alla boende i BRF Närbilden! 
Här kommer de senaste nyheterna, information finns även vid anslagstavlan utanför 
grovsoprummet och på hemsidan. Årsplaneringsplan finns på anslagstavlan i porten. 
 
UTBYGGNAD AV FLER P-PLATSER 
Nu är det klart med planeringen av 6 nya p-platser, arbete kommer inom kort att sättas igång. 
VIKTIGT: Steg 1 är att byta ut elledningarna till elskåpen på gamla P-platserna, under en kort tid 
(1-2 dagar) så kommer man stänga av ½ meter framför räcket vid P-platserna.  
 
VIKTIGT: TÄNK PÅ ATT ELPRISERNA SKENAR I HÖJDEN  
Vi ber alla inför höst/vinter att tänka på att:  

• Ha EJ balkongdörr/fönster öppna i onödan (elda inte för kråkorna). 
• Kör inte Tvättmaskinerna halvtomma, även halvtomma torkrum/torkskåp blir dyrt 
• Har man möjligheten att hänga och torka tvätten hemma, gör gärna det för att på så sätt 

undvika användningen av torktummlare och torkskåp som är en dyr elkostnad. 
• Vi måste alla hjälpas åt att hålla ned elpriserna. 

 
SÖNDAG DEN 2 OKTOBER ÄR DET STÄDDAG IGEN 
Alla är välkomna ut och påverka så att våra gårdar håller sig fina, samling kl:11.00 utanför 65:an. 
 
SOPSKÅPEN/NEDKASTEN FLYTTAS UT MOT GATAN OCH IN I GROVSOPRUMMET 
Till årsskiftet 2022/23 kommer nya krav på hanteringen av våra matsopor. Vi kommer att bygga 
en sopstation ut mot gatan bredvid gårdsskylten vid infarten. Vi kommer även att använda en 
del av grovsoprummet till återvinning av glas, metal m,m.. Detta arbete startar senare i höst.  
 
FÖRSLAG TILL ATT ANVÄNDA YTORNA EFTER SOPSKÅPEN SOM NU FINNS PÅ GÅRDARNA  
Klipp ut talongen med ditt förslag att använda ytorna som blir när sopskåpen tas bort. Lägg 
lappen i föreningens brevlådan I 47:an, tagg 1 och 2 fungerar till 47:ans port. 
 

 
TALONG 

Lämnas in senast 30 september 
Vad har du för förslag att använda ytorna som blir efter att vi tagit bort sopskåpen 
utanför 33:an och 67:an? 
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HEMSIDAN 

På föreningens hemsida kan du följa allt som händer i vår förening, du hittar den här: 
www.narbilden.se  
Gå gärna in och registrera dig för att få information från föreningen via e-post. 
 
TILL SIST 

Stor ökning med bl.a budbilar på innegårdarna, försök undvika onödiga hämta/lämna personer med bil 

på gårdarna, hämta/lämning av personer kan man göra vid gatan. Gåfart gäller,Tack…  

 
 
 
 
 

STÅENDE PÅMINNELSER 
 

• Trafik 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. 
 

• Rökning utanför entréer eller 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. 

 
• 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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