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Nyhetsbrev 4, 2021 
 

Information till alla boende i BRF Närbilden! 
Årets 4: 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 FRÅN 1 DECEMBER 
Den 1 december sätts det nya bokningssystemet igång i tvättstugorna, vill man ha bokningstider 
efter den 1 december så bokar man dom endast på den nya bokningstavlan eller via appen.  
Gamla bokningssystemet gäller således endast fram till tisdag den 30 november.    
 
Bokning via bokningstalvan sker utanför tvättstugan eller via en app som man kan installera i 
mobilen eller ”padda”, instruktioner följer med nyhetsbrevet. 
Några kvällar under november kommer styrelsemedlemmar att hjälpa till ifall man är osäker på 
hur man bokar via tavlan eller hur man installerar och använder mobilappen.  
Styrelsemedlemmar står vid bokningstavlan i 33:an mellan kl: 18.00-19.00 tisdag och onsdag 
den 9/10:e november, tisdag och onsdag den 16/17:e november. 
 
OBS: EFTER SISTA BOKNINGEN på den gamla bokningstavlan så behöver vi få in dom gamla 
låskolvarna med nycklar, lämna in detta till en styrelsemedlem som står utanför tvättstugorna 
under november månad, tack på förhand.   
 
PORTTELEFONEN: När det ringer från porttelefonen till din telefon så trycker man på 5:an i sin 
telefon så öppnas porten, användning av denna tjänst via porttelefonen är avstängd mellan 
kl:22.00-06.00. Det kommer att komma upp ett telefonnummer som börjar med 08 när någon 
ringer från porttelefonen 
Ser man att fel namn står på displayen utanför din port, kanske en nyinflyttad där gamla namnet 
fortfarande står på displayen så kontakta styrelsen (mail) så rättar vi till det.   
 
NYA GYMMET HAR BLIVIT EN SUCCÉ 
Jättekul att vi är så många som använder det nya gymmet, just nu har över 60 boende mer eller 
mindre börjat använda gymmet och bastun. 
VIKTIGT att följa reglerna som finns, samt man läst när man skrev på informationslappen. 
Släck efter dig i gymmet, i kök och bastudelen släcks det automatiskt. 
  
FÖNSTERHAKAR  

Har man problem med fönsterhakarna i fönsterna och balkongdörrarna så kontaktar man 
Britten i styrelsen 070-332 87 22.  
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ÖPPET HUS FÖR “NYINVIGNING” AV SAMLINGSLOKALEN 

Nu har vi äntligen möjligheterna att ha en riktigt invigning av samlingslokalen bredvid 
tvättstugan i 33:an. Det informeras hur man kan boka lokalen för tex träffar eller barnkalas. 
Det blir Quizfrågor mellan gårdarna för stora och små, ELD med grillning av marshmallow samt 
varm choklad med vispgrädde vid grillplatsen på stora gården. Goodie Bags till barnen. 
Allt detta sker lördag den 6 november mellan kl:12.00 – 15.00. 
 
TVÄTTSTUGORNA 
Tyvärr har vi fått en ny “onödig” extrakostnad för renovering av tvättmaskin, denna gång pga 
lösa föremål som fastnat i maskinen. Viktigt att man tömmer fickorna på lösa föremål, samt Bh 
bygeln innan man tvättar i maskinerna.  
Städa efter sig är en självklarhet, tänk på att snart kommer snö och slask och då är det extra 
viktigt att man torkar av golvet efter sig också. 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen för BRF Närbilden 
brfnarbilden@gmail.com 

 

http://www.narbilden.se/
mailto:brfnarbilden@gmail.com

