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Information till medlemmar och andra boende 
i Brf  Nyboda1





Bästa medlemmar och andra boende i huset! 

Hoppas allt är bra med er den här hösten. Skönt 
att vi får umgås lite mer igen med våra vänner och 
släktingar. Var dock fortsatt försiktiga!

Njut av de vackra löven så länge de varar och hoppas 
vi ses på någon av våra träffar, som presenteras 
längre fram i nyhetsbladet. 

Hälsningar 
Styrelsen
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Medlemmar

Inga nya medlemmar sen senaste nyhetsbrevet!

Från tvättstugegruppen
Styrelsen vill informera om att vi har uppdaterat våra 
gemensamma regler för tvättstugan. Ni hittar de nya 
reglerna i tvättstugan eller på Bostadsrättsföreningens 
hemsida.  

Notera att vi har en korg i rummet för bruna påsar där 
vi lägger kvarglömda effekter. Mer om detta i tidigare 
nämnda regler. 

Nytt från grönytegruppen
Under årsstämman tillsattes en grönytegrupp som fått 
i uppdrag av styrelsen att tillsammans arbeta fram ett 
förslag på hur våra gemensamma grönytor ska ser ut. 

Gruppens medlemmar är:  

Claes Morath (projektledare)
Lina Håkansson
Åsa Larsson
Anna Orring
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Kommande händelser

Höststädning 
Varmt tack till alla er som deltog i vår höststädning och 
såg till att vi fick det så fint här utanför vårt hus!

Pubkväll
Den 11 november klockan 17.00 är det äntligen dags för 
vår efterlängtade pubkväll! Denna kommer äga rum på 
Nyboda Inn, längre ner på gatan. Mer information kommer.  

Glöggmingel 
Den 19/12 klockan 17.00 bjuder trivselgruppen på glögg 
och pepparkakor på husets framsida. Mer information 
kommer. 



Bortskänkes 
Föremål som bortskänkes får som längst ligga i 
trapphuset i 2 dagar och ska därefter flyttas/kastas av 
den ursprungliga ägaren. Glöm inte att förse föremålet 
med en lapp som tydligt talar om att föremålen 
bortskänkes och av vem. 

Våra gemensamma cykelställ 
Det är trångt i våra cykelrum och vi uppmanar alla som 
inte använder sin cykel regelbundet att flytta den till 
cykelförrådet i gången där tvättstugan finns. Om du inte 
använder cykeln alls, ställ den på din balkong eller i ditt 
förråd. 

Säkerhetsdörrar 
De flesta i huset har investerat i en säkerhetsdörr. Om du 
känner att du också vill ha en så finns det information om 
detta på hemsidan, brfnyboda1.se/sakerhetsdorr

De som monterar dörren tar med sig den gamla och även 
innerdörren om man så önskar. 

Du som är hyresgäst och vill ha en säkerhetsdörr får detta 
mot en mindre hyreshöjning. Kontakta styrelsen så fixar vi 
det. 
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