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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

Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten
gemensamt - låt oss därför
tillsammans 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 för föreningen en
gång per kvartal.

ALLMÄNT
Vi välkomnar varmt de nytillkomna medlemmarna till föreningen!
Styrelsen har tillsett att radonmätning har genomförts och resultaten
visar att vi har långt under de riktvärden som finns. Det innebär att vi
inte behöver vidta några åtgärder.
Fönsterrenoveringen är klar i alla lägenheter utom två där arbete
återstår. Föreningen kommer tillsammans med en besiktningsman att
utföra besiktning av samtliga renoverade fönster inom kort. Alla
berörda meddelas separat.

Rensning i källaren - påminnelse
Inventering av källarförråden har lett till att vi identifierat ägare till
samtliga förråd. De saker som står i gångarna och som ingen meddelat
sig äga kommer att, liksom tidigare meddelats, forslas bort och
kastas den 2 juli. Meddela styrelsen snarast om du berörs.

Innergården – ett varmt tack!
Tack vare den nybildade trådgårdsgruppen har vi nu en mer
grönskande och trivsam innergård än tidigare. Alla får gärna hjälpa till
genom att vattna blommorna under sommaren, inte kasta fimpar och
rengöra grillen efter användning.

Rensning av cyklar på gården
Alla som har cyklar parkerade på innergården ska senast den 30 juni
ha märkt sin cykel tydligt med namn och lägenhetsnummer.
Samtliga cyklar som saknar märkning kommer att flyttas till ett hörn av
gården, för att slutligt forslas bort den 15 september.
Påminnelse – cyklar får inte parkeras och låsas fast mot staketet vid
entrén.
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116 38 Stockholm
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Extrastämma – Styrelsen har kallat till Extra årsstämma för
föreningen tisdag den 17 juni kl.19:00. Syftet med extrastämman är att
slutligt belsuta stadgeändring för att införa avgift för
andrahandsuthyrning. Vid vackert väder bjuds det på korvgrillning!
Styrelsen har pågående samtal med grannfastigheten för att åtgärda
skadorna i muren mellan gårdarna.

