Brf Nordosten – Nyhetsbrev 2019 maj
Motioner och årsstämma
Årsstämman kommer att vara den 11 juni (särskild kallelse kommer) och MOTIONER till
årsstämman ska vara styrelsen tillhanda SENAST den 15 maj.

Vad betyder de olika siffrorna på dörren?
På många av våra lägenhetsdörrar förekommer det två siffervarianter. En som står med bruna
plastsiffror och en som är ditsatt på en silverremsa. Den med bruna plastsiffror behöver vi inte
alls bry oss om, det är en kvarleva från tidigare fastighetsägare. Däremot är siffran på den
silverfärgade tejpen viktig. Det är förenings och ska alltid uppges vid kontakt med styrelsen
eller med förenings förvaltare. Den tredje siffran som alltid står ihop med adressen på brev mm,
är skattemyndighetens nummer på lägenheten. Skattemyndighetens nummer samt föreningens
nummer står också på postboxen i entrén.

Internet
Om du flyttar, så tänk på att överlåta din router till den som övertar din lägenhet. Routern
tillhör föreningen och är ett lån till respektive lägenhet.

Container
Container kommer att ställas ut torsdag - måndag den 9 - 13 maj.

Barnvagnsrummen
I barnvagnsrummen (NOP 10 - 22) ska endast barnvagnar samt leksaker efter säsong förvaras.
Det innebär att vinterleksaker såsom pulkor mm inte ska finnas i barnvagnsrummen nu, det
hindrar städning och i övrigt framkomligheten. Ta hand om era vinterleksaker och förvara dom
någon annanstans. De vinterleksaker som inte är bortplockade senast den 8 maj, kommer att
slängas.

Fortsatt uppsnyggning i trapphus och källargångar
Nu när vi fått målat och fint på väggarna kommer vi också att skura golv och trappor så allt blir
riktigt rent och snyggt. Tänk nu på att vara lite rädda om våra nymålade ytor, så vi kan ha
glädje av våra fina trappuppgångar mm länge.

Ska du renovera
Kan det komma att störa dina grannar? Tänk på att sätta upp lappar i hissen e.dyl så dina
grannar är förvarnade om ev störande renovering. Tänk också på att hålla dig till tider på
dygnet som är ok.
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