
	
	

Nyhetsbrev 1/2017 
 
Hej alla i BRF Närbilden! 
 
Vi i styrelsen vill att alla boende ska känna sig delaktiga och kommer 
därför att ge löpande information om vad som sker i vår förening. 	
Här är några saker vi arbetar med just nu:	
 	
HÖSTSTÄDNING	
Den första oktober klockan 10.00 samlas vi för att höstrusta våra gårdar. 
Det kommer att finnas en container där du kan slänga skräp och vi går 
också genom våra gemensamma utrymmen tillsammans samt avrundar 
dagen med lite korv och dricka.	
 	
HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING	
Snabbhet och kunskap är avgörande vid ett hjärtstopp. Därför genomför 
föreningen en kostnadsfri utbildning i hjärt- och lungräddning, HLR. 
Instruktören Ann Öster bor i vår förening och kursen kommer att hållas i 
vårt gym. Kursen hålls söndag 22/10 12:00, inte 8/10 som tidigare 
aviserats. Har du glömt att anmäla dig? Gör det nu till 
styrelsen@narbilden.se	
 
GAMLA SOLARIET	
 Efter beslutet på årsstämman tidigare i år arbetar styrelsen med frågan 
om att bygga om det tidigare solariet till två små lägenheter, som 
föreningen därefter kan sälja. Just nu hämtar vi in kostnadsförslag från 
en rad olika byggföretag och gör bakgrundskontroller på dessa. Beslut 
om vilket bolag som får uppdraget ska tas inom de närmaste veckorna.	
 
FASADER & BALKONGER	
 Fasader och balkonger i vår förening är i stort behov av renovering. 
Styrelsen undersöker därför vilka olika alternativ som finns, vad som kan 
godkännas byggtekniskt och vilka kostnader som är att vänta. Mer 
information kommer när arbetet kommit längre.	

	
 



SPISAR	
 Gas eller el, vad tycker ni boende om era köksspisar? Styrelsen 
förbereder en enkät kring om vi ska övergå från gas och ersätta spisarna 
med el i stället. Många boende har redan valt den lösningen eftersom 
gasen är dyr och det har funnits problem med läckage (ofarligt). Enkät 
kommer senare. 
 
TRÄDGÅRDAR	
 Vi efterlyste intresserade till en trädgårdsgrupp i föreningen. Hittills har 
tre personer anmält intresse - vi tar gärna emot fler! Vi räknar med att 
trädgårdsgruppen ska sätta igång på allvar till våren. Innan dess vill vi 
dock gärna veta om det finns någon i vår förening som är utbildad inom 
trädgårdsarbete eller har ett brinnande intresse och kunnande i 
frågorna? Hör gärna av er i så fall.	
 
Vänligen,	
Styrelsen 	
 
PS. Vi skulle gärna vilja mejla ut informationen, för miljöns skull, till alla 
som har tillgång till e-post. Skicka därför gärna in din mejladress samt 
namn och var du bor till styrelsen@narbilden.se	
 	
	


