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Vill du få nyhetsbrevet till din e-post istället?
Anmäl dig på info@brfnordostpassagen.se

Försvåra för tjuven
Här är några saker du bör tänka på när det kommer
till ditt enskilda förråd - tillsammans kan vi försvåra
för inbrottstjuvar. Förråden är en boendeservice,
men ingen värdeförvaring. Värdesaker lockar inbrottstjuvar.
•

Förvara inte stöldbegärliga saker i förrådet. Du
kan också se till att stöldmärka dina saker, oavsett vara du förvarar dem. Sök på ”DNA-märkning”.

•

Förvara allt i stängda lådor eller påsar och märk
dem med nummer istället för innehåll. Då kan
ingen utifrån se vad de innehåller.

•

Tappar du bort en nyckeltagg, meddela omgående PLL så att den kan spärras och ingen obehörig
kan använda den.

•

Felanmäl omgående trasiga dörrar så att PLL kan
fixa det innan det blir för enkelt för tjuven att ta
sig in på nytt.

•

Håll koll när du kör ner i garaget så att ingen
smiter in den vägen. Detta är lättaste vägen in
eftersom det inte kräver hisskod för att komma
ner i källaren.

•

Kontakta ditt försäkringsbolag omgående om du
drabbats av inbrott.

Container 26-29/4
Mellan ovan datum kommer vi åter igen ta in en
container så du kan bli av med grovsopor och skapa
mer plats hemma och i förrådet! En container för
elektronik kommer även finnas i källaren, vid porten
vid Oskar Fredriks kyrka.

Är du mellan 18-100 år?
Brukar du bli den naturliga reseledaren på semestern? Får du massa spännande idéer när du går
genom området? Gillar du ordning och reda Konmari-style? Just nu söker vi nya drivkrafter till styrelsen
- målet är alltid att ha en bra mångfald av erfarenheter och kompetenser, men det viktigast är ändå att du
vill vara med och utveckla föreningen! Hör av dig till
valberedningen@brfnordostpassagen.se för att få
reda på vilka kompetenser vi söker just nu! Uppdraget i styrelsen är arvoderat.

Ordning i tvättstugan
Tvättstugorna är en boendeservice som uppskattas.
De används flitigt och är en gemensam yta som vi tar
hand om tillsammans. Hjälp till att hålla fint efter dig
så blir ditt och dina grannars tvättupplevelse bättre.

Vårens rabatter
Ja, alltså planteringarna utanför våra entréer förstås!
De underhålls till största del av ideella i föreningen
så dra gärna ett strå till stacken genom att plocka upp
skräp om du passerar så att alla lökar får spira i fin
omgivning.

Släpp in dina gäster - inte andras
Det är lätt att smita med en person in i trapphuset.
Fråga gärna personer som verkar sakna nyckel vem
hen ska besöka. Det är aldrig ditt ansvar att släppa in
grannens gäster, hantverkare, postbud, städpersonal
eller liknande. Gäster släpps in av rätt granne, övriga
ska ha access om de hör hemma i huset, annars får de
kontakta sin chef.
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