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ALLMÄNT

STYRELSEN
Vi i styrelsen träffas
kontinuerligt. Om du har ett
ärende som du vill att styrelsen
ska ta upp når du oss lättast via
vår gemensamma e-mailadress:
styrelsen@nyaplogen12.se

Sedan årsstämman har 2 lägenheter bytt ägare och vi välkomnar våra nya
medlemmar till föreningen.
Ombyggnationen av grannfastighetens innergård närmar sig sitt slut och
beräknas vara helt avslutad inom kort.
Kabeldragningar på yttertaket samt mindre nödvändiga plåtreparationer
av desamma har utförts.
En godkänd tillbyggnad av balkong pågår på fjärde våningen.

Genom bostadsrättsföreningen
äger vi fastigheten tillsammans
låt oss därför gemensamt se om
vårt hus.
Allmän medlemsinformation
hittar du enklast genom att
besöka vår hemsida:
www.nyaplogen12.se

Vi har som ambition att ge ut
nyhetsbrev engång per kvartal.

Källarförråden
Om du inte redan gjort det, märk ditt förråd med ditt namn och ditt
lägenhetsnummer. Tänk på brandsäkerheten - det är viktigt med
framkomligheten i källaren, ställ därför inte saker i gångarna.

Cyklarna
Om du har en obrukbar cykel på innergården - vänligen ta bort den ur
cykelstället för att göra plats åt dem som ofta använder sin cykel.

När det blir mörk är det mysigt att tända ljus
men glöm inte att släcka dem och att
kontrollera ditt brandlarm.
Vårt hus
Under sommaren utfördes en grovstädning av tvättstugan och vår
innergård. Det dagliga underhållet är dock vårt gemensamma ansvar.
Lämna alltid tvättstugan i samma rena skick som du själv vill finna den.
Gården ser trevligare ut utan skräp. Vänligen släng inte ut fimpar, snus
eller annat skräp genom fönstren.

Håll värmen inne
Kontaktuppgifter
Brf Nya Plogen 12
c/o Leif Andersson
Brännerigatan 5
116 38 Stockholm
styrelsen@nyaplogen12.se
www.nyaplogen12.se

Se till att alla dörrar mot innegården hålls stängd så värmen behålls inne
i trapphuset. Fönstret i tvättstugan ska även det hållas stängt.

PÅ GÅNG
Styrelsen inhämtar offerter för underhåll av fönsterna mot gatan på
fastigheten då behovet för underhåll är störst där. Mer information
kommer när vi valt leverantör och bokat in när arbetet kan utföras.
Troligen framåt vårkanten 2014.
Styrelsen planerar för en glögg-kväll i december när vi fått upp vår
julgran i trapphuset. Inbjudan anslås senare.

