
    Brf Nordosten –   Nyhetsbrev 2018 juni  

Allmän information
Kom ihåg att gå in på vår hemsida www.brfnordosten.se där finns bra och nyttig information 
att ta del av.

Årsmötet
Den 7 juni hölls årsmöte i föreningen och 27 röstberättigade medlemmar deltog. Mycket 
formalia är det givetvis, men det är viktiga frågor som beslutas på stämman. 
Föreningens ekonomi samt vilka ledamöter som ska ingå i styrelsen och som ska ta tillvara 
föreningens och därmed medlemmarnas intressen är bl.a frågor som stämman tar beslut om.
Årsmötesprotokoll kommer att läggas på hemsidan.

                                                                              
Inbrottsvåg
Som ni säkert ha sett, har föreningen investerat i bleckplåtar i entréerna. Men för att de ska få 
avsedd effekt, att hålla tjuvarna borta, är det naturligtvis viktigt att alla ser till att ytterdörrarna 
är ordentligt stängda.     

Laddningsplats för E-bil
Styrelsen undersöker nu möjligheten att installera laddningsplatser för El-bilar. Vi vill veta hur 
stort intresset är, så skicka gärna ett mail till infomailen info@brfnordosten.se och meddela om 
du är intresserad av laddningsplats.  

Rabatt Slottsskogens vandrarhem
Vi i föreningen får nedanstående rabatt vid bokning.  

Boende 16 juni – 14 september 15 september – 15 juni
Vakna boendet
(Vegagatan 13)

50 kr/natt/person
Frukost, 50% rabatt

Hyra av handduk, 100% rabatt
Övrigt, 10% rabatt

100 kr/natt/person
Frukost, 50% rabatt

Hyra av handduk, 100% rabatt
Övrigt, 10% rabatt

Vandrarhemmet
(Vegagatan 21)

50 kr/natt/person
Frukost, 50% rabatt

Hyra av handduk, 100% rabatt
Övrigt, 10% rabatt

50 kr/natt/person
Frukost, 50% rabatt

Hyra av handduk, 100% rabatt
Övrigt, 10% rabatt
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Visst vill vi ha det snyggt omkring oss 
Till hösten kommer arbetet starta med att gå igenom alla lokaler och rensa ut cyklar, pulkor, 
barnvagnar med mera, som inte är namnade. Närmare information kommer efter sommaren. 
Föreningen kommer också att fräscha upp trappuppgångarna och måla dessa för att vi ska få det
fint och snyggt omkring oss.    

Felanmälan    

Dagtid kl 07-16 sker till Primär på telefon 031-709 10 55 eller via 
E-post felanmalan@primar.se skicka samtidigt en kopia till info@brfnordosten.se 

Utanför dagtid kl 16-07 sker med E-post till Primär felanmalan@primar.se skicka samtidigt 
en kopia till info@brfnordosten.se 

Utanför dagtid ENDAST AKUTA ärenden sker till Låsinvest på telefon 031-802424

Övrigt kontaktuppgifter

Hemsidan www.brfnordosten.se
E-post till styrelsen info@brfnordosten.se
E-post till valberedningen valberedning.brfnordosten@gmail.com

Nyhetsbrevet finns också på hemsidan.

 

                  
                                                                                     

Önskar styrelsen Brf Nordosten
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