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

Umgås mer med nära och kära
Äntligen är övernattningsrummen redo att ta emot era
nära och kära! Vi har hela två rum, ett mer prisvärt utan
fönster och ett med fönster. Rum 1 är utan fönster och
kostar 350:-/natt och rum 2 kostar 450:-/natt.
Kom ihåg att ni alla varit delaktiga i att få fram dessa
trevliga förmåner i vår förening - nu kan vi njuta av våra
gemensamma ansträngningar många år framöver!
Samtliga rum bokas i Aptusportalen! Om det är första
gången du ska boka, läs mer på hemsidan först.
Inom kort kan du även boka gemensamhetslokalen, vi har
några teknikaliteter som måste fixas först, håll ut!

Höstfixa balkongen
Sommaren lider mot sitt slut och många av er passar på
att rensa på balkong och uteplatser. För att undvika lecakulor, vissna växter och gammal jord i våra rabatter kan du
istället fylla en soppåse och ställa vid grillarna på NP 9 &
23.

Containerdatum
Vi kommer göra det enkelt för alla att bli av med grovsopor löpande framöver, här är datumen för container som
kommer stå vid gaveln på NP9!
•
•
•

20 september
22 november
17 januari

Nya, fräscha övernattningsrum. Här är rum nr. 2, för 450:-/natt.

Mottagning höst och vår
En gång i månaden måndagar 18-18:30 har vi en mottagning för våra boenden. Då sitter en styrelserepresentant
för att svara på dina frågor om ditt boende. Styrelsen
strävar efter att göra det smidigt för alla att kunna hantera
enkla ärenden själva när som helst på dygnet, så under
mottagningstid fokuserar vi på dig som har ärenden som är
svårare att ta via e-post eller felanmälan.
Höst och vinter 2019
16/9, 21/10, 18/11, 16/12
Vår och sommar 2020
27/1, 24/2, 23/3, 20/4, 18/5, 8/6

Släng rätt
Saknar du sopnedkast på din våning? Gå en trappa upp så
hittar du ett! Tänk på att soptunnorna vi har utomhus inte
är gjorda för hushållssopor och lätt drar till sig råttor och
ohyra.

HEMSIDA

FELANMÄLAN & P-PLATSFRÅGOR

E-POST (ej felanmälan)

FÖRENINGENS BESÖKSADRESS

www.brfnordostpassagen.se
info@brfnordostpassagen.se

031-19 80 19 eller www.pllfastighet.se
Nordostpassagen 23B

VATTENSKADA ELLER ANNAN OLYCKA?
Kontakta SBC i första hand: 0771 - 722 722 eller
felanmalan@sbc.se. Öppet vardagar 07:00- 21:00
Uppge alltid om du är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst, eftersom föreningens ansvar
gentemot dessa ser olika ut. Som bostadsrättsinnehavare ansvar du för det inre av lägenheten.

Viktig information för alla
boenden i Brf Nordostpassagen. Sätt upp på insidan
ytterdörren!

Akuta ärenden, övriga dagar och tider
Ring Låsinväst 031-80 24 24
Vid behov ringer sedan LÅSINVEST någon i styrelsen. Observera att Låsinvests utryckningar
är dyra och är det akuta felet något som du som bostadsrättinnehavare ansvarar för faktureras du i efterhand.

Fel på låssystem? Låsspecialistens jour 031 - 21 04 00
Borttappad nyckel? Ring Låsspecialisten 031 - 775 19 90
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