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Lussemys 10 december
Föreningen bjuder in alla boenden till lite lussegrill 
och glögg den 10 december klockan 18:00 vid gril-
len utanför NP23! Nyfiken på hur det går med byg-
get av gemensamma lokaler eller cykelgruppen? Kom 
och prata och ta en varmkorv och lite varm glögg.

Förändring för parkeringsfrågor 
Vi är nöjda att arbeta med PLL som vår förvaltare och 
därför har de nu också fått förtroendet att hantera 
våra parkeringsförfrågningar och ärenden. För dig 
som boende är det en klar fördel eftersom PLL arbe-
tar heltid och därför kan ge snabbare svar och hjälp. 
Alla parkeringsfrågor går nu via PLL’s felanmälansfor-
mulär på deras hemsida.

 
Sälj/byt/skänk 
Sälj/skänk/byt i föreningens facebookgrupp! Nu har 
vi startat en säljtråd för att uppmuntra till bättre 
hållbarhet i föreningen. Är du inte med i gruppen? Gå 
till länken nedan och ansök om att gå med: 
facebook.com/groups/brfnordostpassagen/

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

NYHETER 
DECEMBER 2018

Säkra hemmet för julen
Är hemmet julsäkrat? Statistiken visar att 40 procent 
av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus 
inträffar i december. Det enklaste du kan göra är att 
se till att brandvarnarna fungerar, men på Brand-
skyddsföreningens hemsida finns ännu fler tips.

Container i januari
Mellan 10-14/1 kommer vi åter igen ta in en contai-
ner så du kan bli av med grovsopor och skapa mer 
plats hemma och i förrådet! En container för elek-
tronik kommer även finnas i källaren, vid porten vid 
Oskar Fredriks kyrka.

Till slut önskar vi er förstås en riktigt fin jul och ett 
gott nytt år!

/Styrelsen genom Ann Sofie Meldau, Kerstin Stäv-
hammar Ericsson, Bengt-Arne Svensson, Claes Brauer, 
Staffan Nordin, Marika Hagelin, Jan Thorell, Monica 
Cederqvist, Robin Nylén, Daniel Brodin Larsson.


