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Utskick av månadsfakturor från Fastum 
Fastum sköter bland annat utskick av föreningens månadsfakturor. Flera medlemmar har fått ett 
informationsblad från Fastum. Fastum slutar generellt med att skicka ut pappersfakturor.  Den som 
vill behålla pappersfakturan gör det genom att ”inte göra någonting”. Då kommer fakturan även 
fortsättningsvis med posten. Läs igenom informationsbladet noga vad som gäller för Kivra, E-
faktura och autogiro och vad som krävs för att inte missa kommande månadsinbetalning. Behöver 
du mer information, gå in på www.90220.se/viktiginfo eller ring Fastum tel. 90 220. 
 
Värmeavläsning sista juni 
Värmeavläsning ska göras 30 juni. Eftersom denna avläsning innebär slutavräkning för ett helt års 
värmeförbrukning, är det önskvärt att avläsningen sker så nära 30 juni som möjligt. Du som ska vara 
bortrest då, hör med kontaktombudet om hur avläsningen ska kunna ske. 
 

Gräsyta blir äng 
På förslag av närboende kommer den sluttande gräsytan söder om länga 7 att sluta klippas. 
Förhoppningsvis omvandlas på så sätt ytan över tid till en blommande äng. Eventuella synpunkter 
lämnas till boende i länga 7. Styrelsen har tillstyrkt förslaget. 

 
Föreningens gräsklippare 
Föreningens gräsklippare lånas för skötsel av både egna gräsytor och gemensam mark enligt 
längansvar. Vi vill påminna om att lånad gräsklippare ska göras ren när den återlämnas till förrådet. 
Se i övrigt anslag i förrådet om vad som gäller skötsel av gräsklippare. 
 

Sopsortering 
Kostnaden för sophämtning har ökat för vår förening, delvis beroende på att vi har blivit sämre 
på att sortera, delvis för att taxan har gått upp årsskiftet 19/20. 
 

 Allt som slängs i restavfallsbehållaren kostar 4 kr per kilogram. 

 Korrekt slängt matavfall i matavfallsbehållaren kostar 1 kr per kilogram. 
 
Förpackningar och trädgårdsavfall är inte restavfall, utan lämnas till återvinning respektive 
komposteras, samt kan lämnas till återvinningscentralen i Hagby eller i Upplands Väsby. I våra 
soprum hämtas endast matavfall och restavfall. 
 
En mobil återvinningscentral finns vid Norrvikens IP följande tider framöver: 17 juni, 22 juli, 
19 augusti, 16 september och 21 oktober. Alla tillfällen kl 16.30 – 19.30. Där kan vi bland annat 
lämna trädgårdsavfall och grovavfall. Hjälp gärna den granne som inte själv har möjlighet att 

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) 

http://www.90220.se/viktiginfo


 

 

 

transportera bort avfall. Vid förfrågan har Seom informerat om att djurströ lämnas i behållaren 
för restavfall. 
 

Målning utomhus av kvarterslokalerna 
Nu finns möjlighet att tillsammans med andra medlemmar göra en insats för upprustning av 
bostadsområdet. Utefasader och fönster på kvarterslokalerna behöver målas. Byfogde Stefan 
tillhandahåller arbetsbeskrivning och materiel. Den som nappar på detta upprop behöver inte 
göra hela jobbet, utan kan välja den del som verkar roligast.  
Kontakta byfogde@nattbrisen för mer information. 
 

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

 Lås cyklar som förvaras utomhus även på dagen. Lås fast i föremål eller annan cykel så att 
det blir besvärligt att ta med cykeln.  

 Hjälp varandra att hålla koll om udda föremål dyker upp utanför entréer. 

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

 Se mer information och tips om vad du kan göra 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 

 
Årsstämma tisdagen den 19 oktober 

 S:t Larsgården är bokad för årsstämma den 19 oktober.  

 OBS att sista dagen för motion till stämman är den 31 augusti. 
 

 

 
 
 

Sommarhälsningar från 
Styrelsen 
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