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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:

ALLMÄNT
Nu har våren och solen visat sig lite grann och vi går snabbt mot ljusare tider.
Härligt!
Vårstädning av innergården och källarutrymmena är som tidigare år planerat att
ske när det börjar bli lite varmare ute.

styrelsen@nyaplogen12.se

Rökning

Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten
gemensamt - låt oss därför
tillsammans se om vårt hus.

Hur kan du hjälpa till?
Tänk på att rökning, även i din egen lägenhet, kan störa dina grannar och ta
därför hänsyn. Snälla – samla ihop dina fimpar. Det ser så himla tråkigt ut när
de ligger på innergården och utanför porten.

Allmän medlemsinformation
hittar du enklast genom att
besöka vår hemsida.

Tänk på att det inte är tillåtet att röka på vädringsbalkongerna i trapphuset.

www.nyaplogen12.se

Hur kan du hjälpa till?
Om vi inte sorterar grovsoporna enligt instruktion blir sophanteringen väldigt
dyr. Sortera soporna enligt anslag i grovsoprummet.
Elavfall, glödlampor och batterier har särskilda behållare.
Inget byggavfall får kastas i grovsoprummet. Inte heller t.ex. kemikalier,
sprayburkar och målarfärg får slängas i grovsoprummet.
 Återvinningsstation för hushållsavfall som glas, kartong, tidningar, plast
och metall finns i hörnet Bjurholmsgatan/Gotlandsgatan.
 Återvinningscentral ligger i Östberga (Huddingev./Sockenv. vid
Årstafältet).

Vi har som ambition att ge ut
nyhetsbrev för föreningen en
gång per kvartal.

Grovsopor

Genom bostadsrättsföreningen äger vi huset gemensamt– låt oss därför
tillsammans ta hand om vårt hus!

Tvättstugan
Hur kan du hjälpa till?

Tvättstugan ska städas efter varje användning. Glöm inte att våttorka golvet när
din tvättid är slut. Det är så tråkigt för den som kommer efter och som råkar
tappa sin rena tvätt på ett smutsigt golv.
Tänk helt enkelt på att lämna tvättstugan i det fina skicka du själv blir glad av att
finna den i.
Kontaktuppgifter
Brf Nya Plogen 12
c/o Leif Andersson
Brännerigatan 5
116 38 Stockholm
styrelsen@nyaplogen12.se
www.nyaplogen12.se

PÅ GÅNG
Årstämma – Styrelsen planerar att kalla till årsstämma för föreningen den 28
april 2015. Kallelse, information om tid och plats kommer i god tid före
stämman. Fundera redan nu på om det finns något som du vill ta upp.
Tänk på att stämman är din möjlighet att påverka din investering bland annat
genom att vara med att välja styrelse. Vi hoppas slå närvarorekord.

