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Nyhetsbrev från Naturvetaren 1 – oktober 2020
Nu har hösten anlänt på allvar. Den senaste veckan har varit riktigt regntung och grå. Höstrusk men också
vackra färger i naturen.

Utlåning av styrelserummet för jobb/studier
Vi vill från styrelsen återigen rikta ett stort tack för er tålmodighet under den tid som borrningar,
bankningar och diverse andra oljud från garaget hittills pågått.
Det är från lite olika ställen borrningarna/bankningar kommer. Ju närmare garagen man bor desto mer hörs
borrningarna, men det förekommer även att det kan höras väldigt mycket även högre upp. För många
ganska outhärdligt. Jobbar eller studerar man hemma blir det ju väldigt svårt att utföra sitt jobb/studier eller
andra sysslor när oljudet tilltar. Tyvärr kommer det att fortsätta med störningar mer eller mindre mycket
under renoveringsperioden.
För att i någon mån försöka ge lite hjälp främst till er som bor på en eller två trappor vill vi på försök under
en begränsad tid (med eventuell förlängning) erbjuda följande.
•

•
•
•
•
•

Föreningen har ett styrelserum i 1A med ingång på gaveln, andra dörren. Styrelserummet till höger.
Den kan användas som studie-/arbetslokal till medlemmar i föreningen i första hand kan ni som bor
på våning ett eller två i Stora Huset boka in er.
En lista med tider sätts upp på dörren för bokning. Dagtid måndag-fredag 07-17.00.
Halvdagsbokningar.
Tiden är begränsad för utlåning av nyckel och taggbehörighet från och med 16 november till och
med 31 december.
Rummet är utrustat med kaffebryggare och diskbänk. Spisen kan inte användas. Toalett finns i
anslutning till rummet
Är du intresserad maila till brf@naturvetaren.se
En dörrnyckel samt behörighet med tagg beställs hos cecilia.ternow@hsb.se

Information från Simpleko - ”Nu kan du får dina hyres- eller avgiftsavier via Kivra.
För att minska vår miljöpåverkan så har vi aktiverat funktionen att skicka avier via Kivra. Det innebär att
avierna kommer fram till dig som avimottagaren på ett säkert sätt och att du enkelt har tillgång till dina
avier. Har du valt E-faktura så kommer ingenting förändras utan du får fortfarande din avi till
internetbanken. Om du idag betalar din avi via autogiro så kommer avin att komma till Kivra, men den
kommer fortfarande att dras via autogirot. Vill du inte få avin via Kivra, så är det enkelt att söka upp
Simpleko som avsändare i Kivra och avmarkera Simpleko. Över tre miljoner människor i Sverige använder
Kivra idag.”

Sophusen
Förra veckan var det fel på dörrlåset i nedre sophuset, DB3. I stället för att ställa soppåsen på marken
utanför där skatorna snabbt kommer och sprider matrester ber vi er vänligen att gå till det andra sophuset.
Med vänlig hälsning och Trevlig Allhegonahelg
Styrelsen
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