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

NYHETER
OKTOBER
Container i oktober
Mellan 19-22/10 kommer vi åter igen ta in en
container så att ni medlemmar kan bli av med
grovsopor och skapa mer plats hemma och i era
förråd! En container för elektronik kommer även
finnas i källaren (finns även just nu), vid porten
vid Oskar Fredriks kyrka.

Ska du glasa in balkongen?
Det kollektiva bygglovet för våra balkonger har
nu gått ut.
Om du har planer på att glasa in balkong behöver du invänta vår nya ansökan om förlängt
bygglov som vi kommer sätta igång med inom
kort. Vi återkopplar om vi får förlängt eller inte.

Vintersäkra balkongen
Dags att göra balkong och uteplats redo för vintern? Här är några saker att ha i åtanke:
•

•

Släng inte gammal jord med lecakulor i våra
rabatter - det tycker de inte om (rabatterna
alltså). Det går bra att slänga mindre mängder i en väl knuten soppåse i sopnedkastet
eller under trappan vid NP23. Stora mängder skall till tippen.
Skydda dina möbler med ett överdrag så
håller de längre mot Göteborgsk vinter

•

Plocka ner och säkra lösa delar som utan
blommor i kan bli lätta vindfång och ramla
ner. Lerkrukor tenderar också spricka av
frosten så packa in dem i isolerande material

Arbetet med gemensamma lokaler
Äntligen har vi påbörjat arbetet med att ge
föreningen och dess medlemmar riktigt fina
nya lokaler som vi kan njuta av under många år
framöver! Först ut är tömning och rivning av
utrymmena.

Cykelgruppen startar igång
Vi har efterlyst cykelentusiaster i våra kanaler
som kan tänka sig arbeta ideellt med att förbättra cykelrummen - nu har vi en engagerad grupp
som kommer sätta igång att se över utrymmena
och föreslå förbättringar för styrelsen.

Nya stadgar klubbade
Under årsstämman röstade vi igenom del 1 av
föreningens nya stadgar, nu är den andra stämman genomförd och de nya stadgarna helt klubbade och klara. Stadgarna hamnar på hemsidan
inom kort.
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