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Nyhetsbrev 2, 2022 
 

Information till alla boende i BRF Närbilden 
Årets 2:a nyhetsbrev, denna informationen hittar man även på vår hemsida: narbilden.se, på 
bokningstavlan utanför tvättstugan och på anslagstavlan utanför grovsoprummet. 
 
NYA GUPPEN PÅ PLATS 
Dom nya fartguppen på gårdarna är nu på plats, omgående märkte man en positiv 
fartminskning.      
 
UTÖKNING AV P-PLATSER 
Efter en extrastämma angående förslag om utbyggnad av fler p-platser, så fortsatt styrelsen att 
ta fram ytterligare ett förslag till årsmötet som vi hade den 1 juni. Med bred majoritet så valdes 
det förslag som togs fram vid årsmötet. Detta arbete påbörjas i närtid. 
 
NYA GYMMET ÄR GRYMT, MEN HAR NU RÅKAT UT FÖR ETT BAKSLAG 
Mellan den 16-19 maj försvann 2st 5 kilos hantlar och mellan den 26-30 maj försvann 1st 10 
kilos hantel…. Detta är förstås EJ okej. 
Vi önskar nu att den som “lånat” hem dessa omgående lämnar tillbaka dessa, annars tvingas vi 
granska inloggningen till gymmet under denna tidsperiod.  
Det finns några få regler som man ska följa som tex göra rent redskap efter användning, städa, 
släcka efter sig, att låna hem redskap är självklart inte tillåtet.  
Taggarna får inte lånas ut till andra, gymmet är ENDAST för boende i föreningen. 
  
C:A 35-40 KOM PÅ ÅRSMÖTET  

Drömmen är givetvis 100% närvaro vid viktiga samlingar som tex årsmöte, men vi är glada åt 
dom som tar sig tid och försöker komma och vara med och påverka.  
 
PALLKRAGAR FÖR ODLING NU UTPLACERADE 
Föreningen har under vårens städdag placerat ut nya fina pallkragar, där kan man nu odla bär, 
kryddor eller grönsaker. Man hjälps åt med vattningen i alla pallkragar när man vattnar. 
 
TEMAKVÄLL ONSDAG DEN 15/6-22  
Onsdag den 15 juni har vi sista “temakvällen” innan somaruppehållet, lappar kommer att sättas 
upp på anslagstavlorna i portarna.  
 
HÄRLIG ÖKNING AV BOENDE PÅ GÅRDARNA 
Det är fantastiskt kul att se fler boende som sitter ute på gårdarna, det är ett kvitto på det jobb vi 
gjort med trivseln på gårdarna.  
Vi får bara tänka på att vi alltid rengöra grillarna efter oss (töm kol dagen efter), städar och fäller 
ihop parasollen efter användning. Vi hjälps åt att meddelat barnen att inte plocka omogna 
äpplen och kastar på gårdarna, vi ska vara rädda om våra äppelträd och inte heller klättra i dem.  
 

BARN OCH VUXNA: VATTENKRIG PÅ STORA LÖRDAG DEN 11/6-22  
Den numera årliga vattenkriget sker på lördag den 11 juni, samling kl:12.00 på stora gården. Alla 
tar med sig egna vattenredskap. Alla är välkomna till detta jippo, vattenuttag vid 25:ans port 
kommer att öppnas. Vi varnar förbigående att det finns risk för att bli blöta         

                      VÄND PÅ BLADET  
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HEMSIDAN 
På föreningens hemsida kan du följa vad som händer i vår förening, du hittar den är: 
www.narbilden.se 
Registrera dig för att få information från föreningen via e-post. 
 
 
 

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 ska inte kastas på marken eller i 
buskarna, detta gäller även snuspåsar, använd sopkorg. 
 

• 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. 
 

• 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 rengör golvet. Det är totalt förbjudet att 
använda klorin. 

 
• Föreningsnyheter finns på anslagstavlan vid grovsoprummet. 

 
• Grannsamverkan: Kontakta “nya” samordnaren Britt-Marie Eriksson mobil: 070-332 

87 22 om något ”skumt” sker på gårdarna. 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. 
 

• Snälla, gena inte över gräsmattorna, det är inte så långt att gå runt längs asfalten… 
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