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Nyhetsbrev 4, 2022 
 

Information till alla boende i BRF Närbilden! 
Information finns även vid anslagstavlan utanför grovsoprummet, bokningsappen i 
mobilen, bokningstavlan I tvättstugan och på hemsidan. Årsplaneringsplan finns på 
anslagstavlan i porten. 
 
 

VIKTIG INFORMATION!!! 
 
SOPSKÅPEN SKA BORT FRÅN GÅRDARNA–SOPNEDKASTEN I PORTARNA STÄNGS!! 
 
Nu startar byggande av en ny miljöstation ut mot gatan. 
Till årsskiftet 2022/23 gäller dom nya kraven på hanteringen av våra matsopor. Det 
kommer att finnas bra skyltning var man ska lägga sina sopor. Vi kommer även att 
använda en del av grovsoprummet till återvinning av glas, metal m,m.. 
 
“NÄR SOPLUCKORNA PLUGGAS I PORTARNA SÅ MÅSTE MAN ANVÄNDA 
MILJÖSTATIONEN, INGA SOPOR FÅR “TILLFÄLLIGT” LIGGA UTANFÖR SIN DÖRR, MAN 
GÅR UT MED SOPORNA PÅ EN GÅNG”. 
 
 

VIKTIGT: TÄNK PÅ ATT ELPRISERNA SKENAR I HÖJDEN  
Vi ber alla 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. 

 

 

 
OCH STYRELSEN 

OCH GOTT NYTT ÅR                
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HEMSIDAN 

På föreningens hemsida kan du följa allt som händer i vår förening, du hittar den här: 
www.narbilden.se  
Vi skickar inte längre ut informationen via mail, då vi anser att information finns att hämta i våra 
kanaler som hemsidan, anslagstavlorna i portarna och vid groven, via tvättstugans bokningsapp 
i mobilen eller digitala bokningstavlan i tvättstugan, samt bl.a nyhetsbrev i brevlådan. 
 
OBS: Hemsidan är just nu under ombyggnad och uppdatering, vi vet ej när den blir färdig 
men hoppas så fort som möjligt! 
 
 
 
 

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 inte ställas “tills vidare” utanför dörren, ska man kasta 

hushållssopor, så går man ut med dom på en gång till miljöstationen. 
 

• 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 bl.a på anslagstavlan vid grovsoprummet, bokningsappen i 

mobilen. 
 

• 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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