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Nyhetsbrev 1, 2023 
 

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. 
 
SOPSKÅPEN ÄR NU BORTA FRÅN GÅRDARNA. 
Nu tar vi sista steg med sophanteringen på gårdarna, dom “fula” skåpen som stått på 
gårdarna i många år försvinner. 
inga fler tunga fordon som kör in på gårdarna för att hämta glas, metall, sopor eller 
tidningar. 
 

MÅSTE GÖRA RENT PLAST OCH METALL AVFALLET!! 
Ökningen att sortera metall och plast är stor, Tyvärr medför det problem också. 
Senast hittades en död råtta i plastkärlet, det är pga av att några tyvärr inte rengör tex 
sina mjölk, smör och andra förpackningar som innehåller matprodukter. 
Viktigt att skölja ur innehållet innan man kastar det i kärlen... annars kommer råttorna. 
Se också till att stäng nya luckorna efter dig i grovsoprummet för glas och metall. 
 
MISSA INTE VÅRA TEMATRÄFFAR. 
Styrelsen anordnar “temakvällar” i samlingslokalen vid 33:ans tvättstuga.  
Vissa träffar är för barn och då blir det bakkväll, bio, pysselkväll eller annat.  
För vuxna kan det bli dart, “byta saker” kväll m.m...  
Håll koll på anslagstavlan i porten, där sätts det upp lappar när det är dags. 
 
RENSNING AV TRASIGA/GAMLA OANVÄNDA CYKLAR I CYKELSTÄLLEN 
Några cykelställ ser mycket bra ut nu, finns enstaka cyklar som dock ser ut som vrak vid 
några cykelställ. Vi kommer att ställa ned dom i förvaring i ett skyddsrum enligt 
föreskrifter från polisen. Hämtas dom inte ut efter en viss tid så skänker vi dem till en 
skola som återanvänder det som går att återanvända. Detta sker under städdagen den 7 
maj. 
 
GÅRDSLOPPIS IGEN DEN 6 MAJ. 
Finns det intresse så kommer vi ha en gårdsloppis lördag den 6 maj, så gå ned i era 
förråd och se ifall ni får ihop saker för att ha ett bord, går även bra att slå ihop sig med 
någon granne och dela bord. Mer information kommer.  
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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 informationen 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. 
 
 

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 dem på en gång till miljöstationen. 
 

• Grovsoprummet: Ställ inte sopor utanför soprummet. Stäng glas/metall luckorna. 
 

• 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 och på hemsidan. 
 

• 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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