
 
 
Nyhetsbrev 3, 2019 
 
 

Hej alla boende i BRF Närbilden! 
 
Nu börjar sommaren lida mot sitt slut, vi har några VIKTIGA uppdrag under hösten som 
berör alla boende eftersom vi behöver komma in i lägenheterna. 
 
SPOLNING OCH MIR SKA IN I LÄGENHETERNA VECKA 38 (16-20 September) 
Nu är det dags att spola rent våra avloppsystem i kök och badrum, vi kommer att ha 
samma upplägg som i våras under OVK kontrollen. Kan man inte vara hemma den 
aktuella dagen så kommer man kunna lämna sin dörrnyckel till styrelsen på morgonen 
mellan Kl:07.30-07.45 vid grovsoprummet.   
”TÄNK PÅ ATT DET ÄR DEN BOENDES ANSVAR ATT SE TILL SÅ UTFÖRAREN FÅR 
TILLGÅNG TILL VARJE LÄGENHET” 
 
OBS: Det måste vara tomt  under diskbänken så dom kommer åt avloppsrören!! 
Tidsplanen är:  
Måndag den 16/9 portarna 25, 27, 29, 31, 33.  
Tisdag den 17/9 portarna 35, 37, 39, 41, 43.  
Onsdag den 18/9 portarna 45, 47, 49, 51, 53.  
Torsdag den 19/9 portarna 55, 57, 59, 61.  
Fredag den 20/9 portarna 63, 65, 67, 69.  
Mer information kommer sättas upp i trapphusen.  
 
OVK OMBESIKTNING I OKTOBER/NOVEMBER 
Vi kommer tyvärr behöva komma in i alla lägenheter en gång till senare i höst.  
MIR ska under Vecka 38 fixa till ventilationen ovanpå våra fönster. Boende som fått 
nedslag på bl.a köksventilationen m,m.. har informerats en åtgärdsplan.  
Vi återkommer i god tid med exakta datum för ombesiktningen. 
 
VI MÅSTE BLI BÄTTRE PÅ SORTERA HUSHÅLLSOPORNA 
Kasta inte eller lägga sopor utanför glas/metallkärlen eller grovsoprummet, använd 
sopnedkast samt på tisdagar är grovsoprummet öppet. Håll våra gårdar snygga.  
 
GUNNEBOSTÄNGSLET ÄR NU UPPSATT MELLAN HUSEN MOT DALBOTTEN 
Det blev jättebra, det har blivit mindre spring av ”skumma” personer som snokat runt på 
gårdarna.  
För oss boende så finns en port med lås, där gäller portnyckeln. Behöver man beställa ny 
nyckeln så går man via styrelsen och Bergs Lås i Rågsved, ny nyckel kostar c:a 300:- 



 
STÄDDAG SÖNDAG DEN 6 OKTOBER 
Vi kommer att se över våra gårdar, gemensamma utrymmen samt ha en container 
stående för grövre sopor. Samling kl:11.00 vid grovsoprummet, efter arbetet bjuds det 
på grillad korv och fika.  
P.s som ni kanske ser så håller vi nu på att plantera ut nya fina buskar mellan portarna 
och vid Gunnebostängslet.  
 
FIBER INSTALLERAS TILL VÅREN 2020 AV STADSNÄTSBOLAGET   
Joakim Fält från Stadsnätsbolaget har nu knacka dörr en längre tid, det är över 80% av oss 

boende som nu tecknat ett förmånligt avtal. Vill man ha kontakt med Joakim så ringer man 

073-518 84 23 för mer information.  

 
BILKÖRNING PÅ GÅRDARNA  
Den ”onödiga” trafiken har ökat igen på gårdarna, vissa t.o.m parkerar bilen inne på gården. 

Har man mycket att bära eller ska lasta/lossa stora saker så kör man in sakta och göra det, 

annars kör vi INTE in med bilen på gårdarna.  

 

SAMLINGSLOKAL PÅ GÅNG 

Styrelsen håller på att se över ifall vi kan använda ”gamla mangelrummet” i 33:an som 
en samlingslokal, det skulle tex kunna vara för gemensamma träffar, loppis, fikakvällar 
m,m..  
 

KRÄFTSKIVA 

Kräftskiva på stora gården lördag den 31 augusti, information finns i portarna. 

 

HEMSIDAN 

Du kan följa allt som händer i föreningen via vår fina hemsida? Den hittar du här: 

www.narbilden.se  

Gå gärna in och registrera dig för att få information från föreningen via e-post. 

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Styrelsen för BRF Närbilden 

 

 

 

 

 
 

http://www.narbilden.se/

