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Bästa medlemmar och andra boende i huset! 

Vi har en hel del viktig information som vi vill delge er 
så därför kommer här ett informationsblad mellan de 
sedvanliga kvartalsbladen. 

En av de största händelserna för vår förening i år 
är att vi fyller jämnt! Missa inte att anmäla dig till 
jubileumskommittén senare i bladet!

Hälsningar
Styrelsen
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10-års-jubileum

Det är väldigt roligt att Brf Nyboda1 varit en bostadsrätts-
förening i 10 år 2022. Det vill vi såklart fira!

Själva jubileumet planeras att äga rum den 3 september 
mellan klockan 16-20. Vi har självklart en del tankar om 
vad som kommer att hända då, men det vill vi inte avslöja 
nu. 

Vi vill gärna hitta dig/er som vill vara med och planera 
och fixa eller kanske bidra med underhållning eller 
anekdoter från hur det var förr i huset innan det blev en 
bostadsrättsförening. 

Fyll i talongen på näst sista sidan för att anmäla intresse. 
Om ni är flera i familjen som vill delta på olika sätt så 
kopiera talongen eller maila oss på trivsel@brfnyboda1.se. 
Det går också bra att lägga talongen i styrelsens brevlåda 
i 10ans port. 
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Från styrelsen

Påminnelse om skottning
Nu börjar vi känna av våren lite grand men vi påminner 
ändå alla om att vid behov hjälpa till att skotta och sanda.

Hjälps vi åt är detta ingen stor sak och låter vi inte snön 
samlas och packas är den lätt att avlägsna. 

Tack till alla för att ni deltar i skötseln av vårt hus!

Från valberedningen
Tiden går fort och snart är det dags för årsstämma och 
val av ny styrelse. Prata med Ylva Westerlund i 10an eller 
maila valberedningen@brfnyboda1.se om du vill vara med 
i styrelsen. Inga speciella förkunskaper krävs, men har du 
kunskaper inom fastighet eller teknik är det ett extra plus. 

Cyklar
Nu är det snart dags för en ny cykelsäsong och för att 
underlätta är det bra om alla tar en titt så att familjens 
cyklar står på rätt ställe. Utanför huset eller i cykelförråd 
på framsidan för dig som cyklar dagligen. I förråd mot 
baksidan eller i samma gång som tvättstugan om du 
cyklar ibland och i eget förråd eller på balkongen om du 
aldrig cyklar. Allra bäst är att göra sig av med cyklar som 
inte används!



Matrester på baksidan
Till dem som kastar mat på grönytan bakom huset vill vi 
säga att detta är absolut förbjudet. Vi har förståelse för 
att man vill mata fåglar eller ekorrar under vintern men 
mycket av det som kastas är inte ätbart för varken fåglar 
eller ekorrar och matrester drar till sig stora och små 
råttor. 

Att använda föreningens tomtmark som avstjälpningsplats 
av privat skräp och andra föremål är givetvis också 
förbjudet. Alla medlemmar och boenden vill att tomt-
marken skall vara ren och fin.

Utveckling längs Mälarbanan
Som ni märkt håller Solna Stad på med stora 
ombyggnadsprojekt längs med Ankdammsgatan. 
Detta påverkar i hög grad de som kör bil. Under en 
period kommer vi endast att kunna köra i en riktning på 
Ankdammsgatan för att sedan endast kunna köra i andra 
riktningen. 

Här kan du läsa mer om detta: https://www.solna.se/solna-
vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/utveckling-
langs-malarbanan
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INTRESSEANMÄLAN JUBILEUMSKOMMITTÉ

Namn:

Lägenhet: 

Telefonnummer: 

Mejladress: 

Vad är du intresserad av att bidra med att: 

  Planera och engagera dig

  Duka/möblera/städa under själva
  tillställningen

  Spela musik, sjunga eller delge oss   
  andra någon eller några anekdoter 
  under själva tillställningen

SVARA SENAST 28 FEBRUARI!!!




