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          FÖRENINGSINFORMATION 

 

 

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 13 april kl 19.00. 

Motioner lämnas skriftligen till styrelsen senast den 29 februari. 

En separat inbjudan, samt föreningens årsredovisning kommer som vanligt att delas ut till samtliga 

hushåll ca 14 dagar innan stämman. 

Har du frågor om föreningsstämman, kontakta någon i styrelsen. 

 

 

BILFRITT INOM OMRÅDET 

Vårt bostadsområde skall i största möjliga mån vara bilfritt. 

Behöver du ändå ta bilen till grinden, tänk då på att alltid stänga bommen efter passage och 

framför allt, kör försiktigt!  

Det är inte tillåtet att parkera inom området. Felparkerad bil kommer att anmälas till 

bevakningsbolaget. 

Om du får hem hantverkare, glöm inte att informera dem om detta. 

Observera att gångvägen på norra sidan inte får användas för bilpassage, utan vi hänvisar till 

räddningsvägen intill. 

Saknar du bomnyckel, kontakta Alisa Karlsson, Sunnanvindsgränd 195, tel. 076 87 87 633. 

 

 

SOPRUMMEN 

Tyvärr slarvas det en hel del i soprummen, vilket drabbar både miljön och leder till ökade 

sophanteringskostnader för föreningen. 

Vi hoppas att alla kan hjälpas åt att sortera rätt och att pressa ihop t.ex. kartonger så gott det går. 

Det är absolut inte tillåtet att lämna grovsopor i återvinningsrummen.  

Grovsoprummet är öppet onsdagar kl 19-20, samt söndagar 15-16. 

Övriga tider skall grovsopor föras till kommunens återvinningscentral. 

Kontrollera gärna att dörrarna till soprummen verkligen går i lås, så vi slipper oönskat besök i 

soprummen. 

 



 

SANDNING 

Vi har avtal med fastighetsförvaltaren om sandning inom området. 

Utöver det finns de gröna lådorna märkta ”SAND” vid nergångarna till parkeringen, där man kan 

hämta sand om man vill sanda extra t.ex. vid sin egen ingång. 

 

 

BRANDSÄKERHET 

De flesta bränder sker under den mörka årstiden.  

Lämna aldrig levande ljus, marschaller eller dylikt obevakade och kontrollera gärna att 

brandvarnarna fungerar som de ska.  

 

 

FRITIDSKOMMITTÉN 

Är du intresserad av att vara med och arrangera sammankomster och festligheter i föreningen? 

Fritidskommittén söker nu förstärkning till våren. 

Kontakta någon i kommittén eller styrelsen om du vill veta mer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta styrelsen:    

Via e-post:                            brf.nydal@bredband.net   
Brevlåda för skrivelser:      Sunnanvindsgränd 29   
Adda oss på facebook:       www.facebook.com/brf.nydal  
Hemsida:                              www.hsb.se/norrastorstockholm/nydal  

 


