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Garaget: 
o Inventering: Vi behöver göra en inventering av föreningens bilar. Fyll i bifogat formulär senast 30 juni och 

lämna i föreningens låda, eller maila in till parkering@nattbrisen.se 
o Renovering: Styrelsen kommer till årsmötet vara redo att presentera en omröstning för föreningens 

medlemmar. Har du tankar eller idéer, se till att skicka in dessa till styrelsen. 
 

Vindsfrågan: 
o Enkätresultat: För några veckor sen skickade vi ut en enkät där resultatet ligger precis på gränsen för 

vilket alternativ som skulle bli mest ekonomiskt gynnsamt för våra boende. Några har inte fått enkäten, 
så vi skulle därför vilja att alla fyller i enkäten igen, senast 30 juni: http://tiny.cc/vinden 
 

Tips inför en varm sommar: 
o Tips från värmeansvarig: När värmen nu kommer vill vi påminna om att försöka reflektera bort solvärmen 

dagtid (med persienner och markiser), öppna för korsdrag först på kvällen. En fuktig, men effektiv 
kylning kan fås genom att hänga upp fuktiga lakan. 

 

Fartgupp: 
o Frågan angående fartgupp i området: Styrelsen har tagit in flera offerter från olika asfalteringsfirmor, 

samt utreder andra alternativ (så som blomlådor, konst och skyltar) för att få ner hastigheten på våra 
gränder.  

o Temporära gupp: De temporära guppen kommer att läggas ut under sommaren, och till hösten väntas 
beslut fattas för långsiktig åtgärd. 

 

Stöld- och inbrottsrisk i sommartider: 
o Tips från värmeansvarig: Vi har haft iakttagelser från boende om främlingar som spanat på cyklar i 

området. Var extra uppmärksamma, se till att dokumentera saker som serienummer. Fortsätt ha ett öga 
på grannfastigheter. 

 

Jubileumsfirande: 
o Samfälligheten 40 år: I år fyller samfälligheten 40 år. Styrelsen förbereder ett firande, och väntar in beslut 

om tillstånd från polisen. 

 
Årsmöten: 

o Oktober 2019: Ordinarie stämma. 
o November 2019: Förslag om extra stämma för att bland annat behandla garagefrågan specifikt. 
o Deltagande: Det är många stora frågor som påverkar enskilda fastighetsägares ekonomi, vi vill därför 

uppmana så många som möjligt att göra plats för stämmorna i era kalendrar. 
 
 
 

Vi önskar er en härlig sommar! 

Bra kontakter i Nattbrisen 
Ordförande:       Björn Edlund, 070 - 557 35 59 (ordforande@nattbrisen.se) 
Byfogde:                    Stefan Markenfelt, 070 – 534 53 72 (byfogde@nattbrisen.com) 
Parkering/Garage:          Peder Gjervaldsaeter, 070 - 690 25 36 (parkering@nattbrisen.com) 
Grönområden:     Ulf Orento, 076 – 770 30 08 (ulf_orento@yahoo.com) 
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