
 
 
Nyhetsbrev 1, 2020 
 

Hej alla boende i BRF Närbilden! 
 
Här kommer årets första nyhetsbrev, givetvis drabbas denna virus som härjar i världen 
även oss. Hoppas ni alla följer de direktiv som kablas ut i etern och hjälps åt. 

Här kommer några punkter som gäller vår förening under våren. 
 
ÅRSMÖTET FLYTTAT: 
På grund av nuvarande situation, kommer årsmötet att byta plats och datum. 
 
NY TID OCH PLATS ÄR: TISDAG DEN 9 juni kl:18.30, utomhus på Stora gården   
(vi reserverar oss för eventuella ändringar ifall situationen skulle förvärras). 
 
 
DET HÄNDER SAKER PÅ GÅRDARNA TROTS VIRUSTIDER: 
Två nya grillar på stora gården, även lilla gården har snart en ny grill.  
Använd grillen, men städa efter er (kolet töms dagen efter användning).  
Nya stora papperskorgar kommer att ställas ut på gårdarna. 
En stor tall på baksidan av 41:an har Stockholm kommun sågad ned pga. för stor lutning 
mot vår huskropp.   
Rören under marken vid stuprören håller på att bytas ut, flera har rostat sönder därav 
vattensamlingar i vissa källargångar. 
 
BYTT PARKERINGSBOLAG: 
Från 1 februari så har vi gått över till SERVISEC AB. Dom kontroller felparkerade bilar 
oftare än tidigare bolag, vi jobbar för så bilfri gårdsmiljö som möjligt.  
 
GÅRDSLOPPISEN LÖRDAG DEN 9 MAJ: 
Vi får återkomma angående loppmarknaden, vi vet inte i dagsläge hur det ser ut i maj. 
 
STÄDNING AV CYKLAR TILL STÄDDAGEN SÖNDAG DEN 10 MAJ: 
Som alla sett så står det alldeles för många cyklar parkerade i cykelställen som inte 
används, vi måste bereda plats för dom som använder sin cykel.  
Några ”cykel/barnvagnsrum” används som ”förråd”, försök använda eget källarförråd 
istället. Vi kommer frigöra ett skyddsrum för gamla cyklar, mer info kommer. 
 

VÄND PÅ BLADET  



FIBERAVTALEN MED OPENINFRA (fd. Stadsnätsbolaget) STARTAR 1 JUNI 2020: 
Det är viktigt att betona att Styrelsen inte har kunskap angående fiberindragningen, 
dock kommer det att läggas ut på hemsidan några enkla frågor som vi fått svar på. Även 
en mailadress på kontaktperson från OPENINFRA kommer att finnas.  
 
 
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. 
 
 

TILL SIST:  

Vi har 2 fina gårdar, tillsammans fortsätter vi hålla gårdarna/trapphusen/källarna rena 
från utslängt skräp och påsar. En positiv och hjälpsam inställning av alla betyder så 
mycket.  
 

Nytt är denna nu stående Påminnelserutan! 

 
GLAD PÅSK 

 
 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen för BRF Närbilden 

• Tänk på att det är parkering förbjuden på våra gårdar. 

• Rökning utanför entréer är förbjudet sedan ny lag 2019. Rökning hänvisas 
till "rökruta" som finns vid nya staketet ut mot park.  

• Fimparna kastas i askkoppen likaså skräp kastas i papperskorgar.  

• Hushållssoporna skall kastas i sopnedkastet, EJ varken i 
tidningsbehållarna eller papperskorgarna på resp går och grovsopor skall 
ej lämnas utanför sophuset. 

• Städa efter dig i tvättstugorna dvs torka av maskinerna, rengör filtret 
bakom maskinerna, Frigör dam från filtret i torktumlarna samt rengöra 
samtliga tvättstugeutrymmen, för allas trevnads skull och vi minskar 
underhållskostnaderna. 

http://www.narbilden.se/

