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En hälsning från oss
Det har varit ett speciellt år. Mycket tid spenderas 
inomhus. Vi hoppas ni hittar tid till promenader, träning, 
digitalt umgänge och god mat för alla de sakerna kan vi 
fortfarande njuta av. 

God jul och gott nytt år önskar styrelsen tillika era grannar,

Ann Sofie, Marika, Kerstin, Caroline, Claes, Ebba, Katarina, 
Robin och Michel.

Container
Passa på att rensa ut förråd, för nu är det snart contai-
nerdags. Nästa kommer den 22-24/1-2021 och står vid 
gaveln till NP9.

Renoveringssugen?
Att renovera innebär ofta förbättringar i lägenheterna 
och höjer värdet. 

Här är några saker som är bra att tänka på för dig som 
vill renovera.

• Hemarbete. Många arbetar hemma dagtid just nu. 
Försök undvika störningar just då. Prata med dina 
grannar om du planerar en renovering som kommer 
låta. Hör om det finns dagar det kan passa bättre 
eller sämre på. Störningar är OK vardagar 8-17 (10-
17 på helgen), men tiderna är allt annat än normala 
just nu, så visa ändå extra hänsyn.

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

NYHETER 
DECEMBER

Byt batteriet
Brandvarnare kan rädda livet på både dig och dina gran-
nar. En säkrare jul är bara ett batteribyte bort! Se över 
dina varnare och kolla att du ha tillräckligt samt att de är 
korrekt placerade. I denna broschyr hittar du goda råd 
om hur du brandsäkrar din bostad på ett enkelt sätt.

Vårens expeditionstider
Vårens expeditionstider finns nu publicerade på hemsi-
dan!

• Betongborrning. Betong transporterar och förstärker 
ljudet för alla i huset. Det kan dessutom omöjliggöra 
arbete för många. Annonsera om möjligt detta moment i 
förväg så att ingen blir överaskad mitt i ett digitalt möte. 

• Start- och slutdatum. Kommunikation är nyckeln till 
snälla grannar. Sätt upp lapp i hissen men även vid en-
trén då alla inte nyttjar hissen. Sätt alltid ett start- och 
förväntat slutdatum. Det gör att fler bli mer tålmodiga.


