NYHETER
JUNI 2019
Vill du få nyhetsbrevet till din e-post istället?
Anmäl dig på info@brfnordostpassagen.se

Stämma, mingel och invigning 12 juni

Året som gått

•

Alla boenden är välkomna till årsstämman 12 juni
18:00 OCH invigning av de nya lokalerna! Stämman
hålls för första gången i våra egna nya lokaler på
NP23C.

Nu finns föreningens år i siffror och berättelse på hemsidan! Föredrar du en fysisk kopia kan du antingen hämta en
på expeditionstid (3/6) eller på själv stämman den 12 juni.

•

Hur har det blivit efter alla ombyggnationer? Hur
ser det ut i våra nya övernattningslägenheter? Efter
stämman minglar vi och visar upp föreningens nya
lokaler för alla som är nyfikna och har väntat!

•

Vi bjuder på dryck och tilltugg - ca 19:00 (direkt efter
stämman, bara att stanna kvar eller komma dit om du
inte hann till stämman).

Air bnb?
Funderar du på att hyra ut din lägenhet inför Way out west
och sommaren i övrigt? Glöm inte att du måste ansöka hos
styrelsen eftersom det räknas som en andrahandsuthyrning. Vi hanterar ansökan löpande och skyndsamt. Gäller
inte enstaka rum, utan enbart hela lägenheten. Hyra ut
rum kan du göra utan ansökan.

Säkrare i garage och källare
Vi har förbättrat säkerheten i garaget och mot inbrott i
källaren. Läs mer på hemsidan

Sommarsäkra
Du som åker bort i längre perioder: be grannen titta till din
lägenhet, tömma posten, vattna blommor och så vidare så
blir tjuven osäker på om du verkligen är bortrest.

Nya provcykelrum
NP 9 och 31 hittar ni nya, fräscha cykelrum. Arbetsgruppen, som består av boenden och som tillsattes förra året,
har arbetet fram konkreta resultat med modern förvaring
av cyklar. De två första rummen kommer nu utvärderas.
Det kommer också finnas en cykelpump finns vid garagenedfarten vid Oskar Fredriks kyrka.
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