
FÖRENINGSINFORMATION 
2017-02-06 

 

 
MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 
Passa på att utnyttja chansen att få ett ärende behandlat av föreningsstämman. 
Motionen kan skrivas av en eller flera medlemmar och skall innehålla en rubrik, ärendebeskrivning, ett förslag på beslut 
som stämman skall ta, samt underskrift med namn och datum. 
Motionerna måste finnas styrelsen tillhanda senast 28/2. 

 

FRITIDSKOMMITTÉN 
Vi söker efter fler personer som vill engagera sig i föreningens fritidskommitté.  
De som medverkar i fritidskommittén ansvarar för nyckelutlämning till våra 2 festlokaler, korvgrillning på städdagarna, 
samt fika på årsstämman och adventsfika. 
Utöver detta kan fritidskommittén fritt ordna gemensamma aktiviteter i föreningen, exempelvis kräftskiva, loppis m.m. 
Ersättning utgår.  
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta styrelsen. Valberedningen tar gärna emot intresseanmälningar. 

 

GARAGEINBROTT OCH FALSKA DÖRRFÖRSÄLJARE 
Tyvärr har vi haft ytterligare garagestölder. Det är rätt ofta som garage lämnas olåsta. Kontrollera alltid att garaget är 
låst och porten ordentligt stängd. Det räcker att porten glappar på ena kanten, så går det lätt att bryta upp. 
Det är inte bara den som lämnar sitt garage olåst som riskerar påhälsning, man utsätter även de andra i längan för 
inbrottsrisk, då det är enkelt att klippa upp nätet mellan garagen när man får jobba ostört. 
 
Det har rört sig falska dörrförsäljare i området, som utgett sig för att sälja hemlarm. Tänk på att aldrig släppa in en 
säljare som inte kan legitimera sig. Det går alltid att ringa till företaget och be dem bekräfta att personen är den han eller 
hon utger sig för att vara. 

 
 
RÅTTOR 
Föreningen har tecknat avtal med Anticimex för att bekämpa råttor. De kommer att ställa ut fällor och även bevaka dem. 
Det är samtidigt viktigt att vi själva vidtar åtgärder för att minska antalet råttor. Nedan några exempel från Anticimex. 
• Stapla inte trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.  
• Håll rent under och på altaner. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna. 
• Undvik att mata fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.  
• Lämna inte hushållssopor utomhus och kasta inget ätbart i sopkorgarna inom området och vid garagelängorna. 
• Förvara inte mat eller djurfoder i garagen. 
Ett enda råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1000 ungar per år. 
 
 
 
STYRELSEN 
Johan Rääf har lämnat sitt styrelseuppdrag från och med 1 februari. 
Alisa Karlsson kommer att vara tillförordnad ordförande fram till föreningsstämman, då det som vanligt är nyval av 
ordförande för nästa period. 
Vi tackar Johan för hans engagemang i styrelsen. 

 

 

Kontakta styrelsen 
E-post: brfnydal@gmail.com                                      Brevlåda för skrivelser:  Sunnanvindsgränd 29   
Facebook:      www.facebook.com/brf.nydal               Hemsida:      www.hsb.se/norrastorstockholm/nydal 
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