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Grävarbeten i området  
Grävarbeten pågår utmed delar av Organistgränd mellan norra och södra vändplanerna.  Fiberkabel 
ska läggas ner till norra och södra garaget och gemensamhetslokalerna. Arbetet har beräknats pågå 
under ca två veckor. 

Vi beklagar de störningar som detta innebär när det gäller framkomlighet i området samt 
problemen som uppstod vid avgrävd befintlig fiberkabel. 

 
Deklarationsdags - Ränteavdrag 
I början av 2020 löste föreningen sina gamla lån för garageåtgärder och fiberdragning.  Avdrag kan 
även detta år göras för räntekostnaderna. Varje fastighet kan, för deklarationsåret 2020, göra 
ränteavdrag på 76 kronor, för föreningens gemensamma lån. (På hemsidan under 
Boendeinformation/Viktig information) 
 

 
Minska risken för inbrott! 
Med anledning av misstänkta händelser i området, vill vi påminna om vad man kan göra för att 
minska risken för inbrott. 

 Hjälp varandra att hålla koll om objekt dyker upp utanför entréer. 

 När du ska resa bort, meddela gärna någon granne och be om hjälp med post, snöskottning 
eller dylikt, så att huset ser bebott ut. Lämna gärna väl valda lampor tända. 

 Se mer information och tips om vad du kan göra hos polisen och under fliken 
Grannsamverkan på hemsidan. 

 
Gå med i Grannsamverkan! 
Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande 
information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud: 
 
Kantorsgränd, Tomas Wallgren, tomas.wallgren@gmail.com 
Organistgränd, Håkan Åkerblom, khakerblom@gmail.com 
Klockargränd, Peter Skatt, peterskatt@yahoo.com 

 
 
 
 

Bra kontakter i Nattbrisen 
Ordförande:       Ulrika Nykvist 070 – 853 83 86 (ordforande@nattbrisen.se) 
Byfogde:                    Stefan Markenfelt 070 – 534 53 72 (byfogde@nattbrisen.se) 
Parkering/Lokaler:         Patrik Rosendal Larsson 070- 211 28 25 (parkering@nattbrisen.se) 
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Vårstädning lördagen den 24 april 

 Lördagen 24/4 träffas vi kl. 10.00 och gör vårfint tillsammans. Längansvariga vet då vad din 
länga är ansvarig för. (Längansvariga träffas tisdagen den 20 april kl. 19.00 utanför norra 
lokalen. ) 

 Alla garage och garagetak ska vara utrymda senast kl. 09.00 på lördag morgon 24/4 så att 
sopning kan ske så smidigt som möjligt. 

 Alla följer naturligtvis rekommendationen om att hålla avstånd under städningen. Om du 
känner dig orolig för att smittas av Corona-viruset så är det helt ok att utebli från städningen.  

 Vår förhoppning är att i år kunna genomföra den traditionsenliga gemensamma 
korvgrillningen. Håll avstånd! Vi följer utvecklingen och myndigheternas krav!  

 Sopning av våra gränder kommer att ske några veckor före vårstädningen. 
 

 

Trafiken på våra gränder 
Trafiken ökar på våra gränder. Under Corona-året har det framförallt blivit fler stora och små 
budbilar. Med ökad trafik (och olämplig hastighet) ökar risken för trafikolyckor i vårt barnrika 
bostadsområde. I syfte att hålla nere hastigheten har under flera år, när det är barmark, funnits 
utplacerade lösa väg-gupp. På försök har vissa väg-gupp nu bibehållits under vintern. Utvärdering 
av hur detta har fungerat i förhållande till snöröjningen pågår. Styrelsen diskuterar även andra 
lösningar för att öka trafiksäkerheten. Mer information om detta kommer senare. 

 Vi måste alla hjälpas åt för att öka trafiksäkerheten!  

 Undvik, i möjligaste mån, biltrafik i gränderna. 

 Hastigheten måste anpassas till plats (skymd sikt?) och närvaro av barn och andra gående. 
 
 

 
 

Vår?hälsningar från 
Styrelsen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


