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Hej alla boende i BRF Närbilden!
 
Nu börjar sommaren närma sig och på våra gårdar blommar det redan vackert. 
Passa på att använda våra gemensamhetsytor – grillar, bord och bänkar.
Vi i styrelsen vill gärna hålla alla boende informerade om vad som är på gång, så här 
kommer årets andra nyhetsbrev.

10-ÅRSJUBILEUM

BRF Närbilden fyller tio år som bostadsrättsförening och det ska vi så klart fira. 
Datum är satt till lördagen den 25 maj med start klockan 13.00. Tider för de olika 
aktiviteterna får du längre ned i detta brev. Räkna med en riktigt trevlig dag för både 
barn och vuxna. 

STÄDDAG

Ett stort och varmt tack till alla er som deltog i städdagen nyligen och gjorde fint på 
våra gårdar. Det är till glädje för alla som bor i vår förening.

TRAPPHUSEN OCH BILTRAFIK

Vi vädjar ännu en gång om att alla boende tänker på att inte belamra våra trapphus 
med cyklar, barnvagnar, kattlådor och liknande. Våra trappor är utrymningsvägar vid 
brand och det är också av största vikt att ambulanspersonal kan komma fram när 
någon är sjuk. Därför ber vi alla att använda anvisade platser såsom cykelställ och 
cykelrum för förvaring. Många lägger dessutom ut mattor utanför sina dörrar, vilket 
innebär en ökad snubbelrisk för till exempel brevbärare och tidningsbud. Samma sak 
gäller onödig biltrafik på gårdarna. Det är en risk för lekande barn och bilar som 
parkeras på felaktiga ytor hindrar dessutom framkomligheten. Så var vänliga att visa 
omtanke och följ regelverken, det handlar om er egen och andras säkerhet.

PORTAR

Har ni sett den nymålade porten på Harpsundsvägen 53? Målningen av den 
sjöstensliknande betongen och sopskåpen är ett test för att se vad boende tycker, 
bör vi måla alla portar eller ska vi behålla dem som i dag? Ta en tur förbi 53:an och 



bilda er en uppfattning. Medlemmarna ska få säga sitt vid ett möte efter sommaren. 
Om en majoritet röstar nej ska 53:an återställas.

PLANTERINGAR

Trädgårdsansvariga i föreningen ser just nu över lämpliga planteringar vid det 
planerade staketet med grind mellan port 49 och 55. Hallon och björnbär finns bland 
det som övervägs. Tanken är att platsen ska iordningställas till en vacker 
upplåtelseyta för alla boende.

BALKONGER

Visst är det roligt att plantera och göra fint på sin balkong? Tänk bara på att använda 
blomlådor som går inåt på balkongen. Lådor som hänger på utsidan är en 
säkerhetsrisk. Om något ramlar ned och skadar en person uppstår skadeståndskrav.

ÅRSSTÄMMA

Visst kommer du väl till årsstämman den 29 maj klockan 18:30 i Vantörs kyrka. Det 
är viktigt att så många som möjligt engagerar sig i vår förening.

SCHEMA TRIVSELDAG 25 maj

13.00 Ordförande Anders Öhlin hälsar välkommen
13.30 Frågesport (quiz)
14.30 Femkamp
15.30-17.30 Foodtruck (pizzavagn)
18.00-20.00 Levande musik och quiz
18.30 Kaffe, dryck och tårta
20.00-23.30 Mingel, musik, dans
22.00-23.00 Vickning, korv och bröd
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