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Hjälp valberedningen! 

o Valberedningen är i full gång med sitt arbete, men behöver stöd från oss övriga medlemmar. 
Vill du bli ledamot, suppleant eller revisor, ha del i byfogde-ansvaret, eller har du särskilt intresse 
i grönområdesfrågor?  Den som är intresserad av att fördjupa sig i garageprojektet, är särskilt 
välkommen. En bra start är att börja i styrelsen som suppleant och sedan övergå till att jobba 
med andra frågor. 

o Kontakta snarast Anna Silver, valberedningens sammankallande, Klockargränd 32, 
anna.silver@upplandsvasby.se 

o Den som vill ingå i valberedningen (för nästa år) kontaktar styrelsen.   
 
Årsstämman 20 oktober 

o Stämma kommer att hållas i S:t Larsgården tisdag 20 oktober. Plats kommer endast att finnas 
för ett begränsat antal deltagare. Digitalt deltagande kommer att vara möjligt. Ombud kan 
anlitas. Ombud kan (genom tillfällig lagändring) representera flera medlemmar än en. Kallelse 
med stämmohandlingar och ytterligare information kommer att delas ut i brevlådorna. 
 

Grannsamverkan 
o Verksamheten med ett ombud för varje gränd har fungerat bra under sommaren. Ombuden ger 

via Sms-meddelande information om aktuella händelser. Anslut dig till din Sms-grupp genom att 
kontakta ombuden: 
Kantorsgränd – Tomas Wallgren, tomas.wallgren@gmail.com 
Organistgränd – Håkan Åkerblom, khakerblom@gmail.com 
Klockargränd – Peter Skatt, peterskatt@yahoo.com 
  

Obehöriga i garagen 
o Nu har det hänt igen. Obehöriga personer har synts i ett garage. De blev störda i sin aktivitet och 

försvann från platsen. Alla måste se till att garageportarna stänger och vara vaksamma. Anmäl 
alla händelser till styrelsen. Styrelsen kommer under hösten att vidta fler åtgärder utifrån de 
diskussioner som redan har förts om liknande problem. 
 

Råttor i området 
o Förebyggande åtgärder är att se till att råttorna inte har tillgång till mat. Fågelmatning får inte 

ge upphov till ”spill”. Kompost för matavfall ska vara tät och råttsäker. Lägg inte matavfall i 
trädgårdskomposten. Låt inte fallfrukt ligga kvar på marken. Frukt som inte kan användas kan 
läggas i de särskilda kärl som finns vid varje vändplan. (Inget annat trädgårdsavfall får läggas i 
dessa kärl!) 
 

Bra kontakter i Nattbrisen 
Ordförande:       Björn Edlund 070 - 557 35 59 (ordforande@nattbrisen.se) 
Byfogde:                    Stefan Markenfelt 070 – 534 53 72 (byfogde@nattbrisen.se) 
Parkering/Lokaler:         Patrik Rosendal 070- 211 28 25 (parkering@nattbrisen.se) 
Grönområden:     Ulf Orento 076 – 770 30 08 (ulf_orento@yahoo.se) 
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Fler laddstolpar 
o Naturvårdsverket har beviljat bidrag till ytterligare laddstolpar. Några laddstolpar är ännu inte 

bokade. Du som är intresserad av en, kontakta snarast Patrik Rosendal, 
patrik.rosendal@gmail.com 
 

Håll in häcken(!) 
o Av trafiksäkerhetsskäl får inte häckar bre ut sig mot gränden. Vid hörn mot gränd kan häcken 

behöva vara låg. Passa på att klippa häcken till höststädningen då containrar för trädgårdsavfall 
kommer att finnas som vanligt.  
 

Höststädning 7 november 
o Lördagen 7 november kl 10 samlas vi för gemensam höststädning. Information om 

städområdesansvar eller särskilda uppdrag meddelas senare via längans kontaktombud.  
 

Nya stegar att låna 
o I norra garaget finns nu nya stegar av olika slag, som föreningens medlemmar kan låna för privat 

bruk. För tillgång till förrådet, hör med huslängans kontaktombud eller byfogden. Var rädd om 
den utrustning du lånar! 

 
 
Hälsningar från 
Styrelsen 
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