Brf Nordosten – Nyhetsbrev 2018 september
Välkomna tillbaka efter sommaren
Vi i styrelsen hoppas att alla har kunnat njuta av den varma och soliga sommaren och hälsar
alla välkomna tillbaka till ”vardagen”. Här kommer höstens första nyhetsbrev.

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

Container
Container kommer att finnas tillgänglig på gården torsdag – söndag den 13/9 – 17/9, där det
kommer att vara möjligt att lämna brännbart avfall (ej elektronik). Så passa på att rensa era
prylar även i barnvagnsrum och cykelrum.

Rensning i barnvagnsrum och cykelrum
Ett arbete kommer att starta med att gå igenom alla lokaler och rensa ut cyklar, pulkor,
barnvagnar med mera, som inte är namnade.
Ur brandsäkerhetssynpunkt är det förbjudet att ställa möbler, pulkor andra prylar och skräp i
trappuppgångar, källargångar och andra gemensamhetsutrymmen. Den som ställt dit det
ansvarar för att det också tas bort.
Det som inte är borttaget efter den 18/9 kommer att forslas bort och slängas och därmed belasta
föreningen med en onödig kostnad.

Relining
Relining pågår nu i hus J (NOP 18 - 22). Nycklar kommer att återlämnas när arbetet i hela
huset är klart. Även om arbetet i själva huset är klart, pågår efterarbete för Tubus i form av
granskning av de filmer de tagit av alla rör. Först efter att detta är klart och godkänt återlämnas
nycklarna. Troligen någon gång under oktober/november. Arbetet med relining av hus N (NOP
33 - 37) kommer att starta efter nyår.
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Inglasning av balkonger och terrasser
Just nu pågår en sista justering av byggloven hos stadsbyggnadskontoret och vi återkommer
med mer information så snart detta är klart. Det är bostadsrättshavaren själv som bekostar och
ansvarar för inglasningen, men firman är utsedd av föreningen eftersom det är kopplat till givet
bygglov.

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.
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