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Bästa medlemmar och andra boende i huset! 

Vintern närmar sig med stormsteg. Nyligen hölls vårt 
trevliga 10-års-jubileum. För er som missade det finns 
några bilder längre fram i det här bladet. 

Vi vill självklart umgås mer med våra kära grannar 
och det finns många möjligheter till det i framöver; 
städdag, pubkväll och glöggmingel. Ta tillfället i akt! 

Vi avslutar med att önska alla en härlig fortsättning på 
året!

Hälsningar 
Styrelsen
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Medlemmar

Vi välkomnar följande nya medlemmar: 
• I juni flyttade Stephanie & Michael Abdi in i Yonatan 

Barba med familjs bostadsrätt i 12an. 

• I augusti flyttade Nazli Samea & Rocky Hörman in i 
Sara Besselings & Lucas Rännar Jensens bostadsrätt i 
10an. 

• Samma månad flyttade Marcel Kuom in i Niclas 
Gustafssons bostadsrätt i 12an.

• Slutligen i augusti flyttade Ellinor Lohm & Elias Jönsson 
in i Jonathan Pillers bostadsrätt i 12an.

Vi passar på att påminna om att du hittar information om 
föreningen och vad som händer på hemsidan  
(www.brfnyboda1.se). Du kan också följa oss på 
Facebook. 

Lite bilder från jubiléet
Äntligen blev det då dags för vårt 10-års-jubileum. Vi höll 
till i trädgården på baksidan av huset 
och det bjöds på bubbel och fem olika 
smörgåstårtor. Vi hade ställt upp ett 
partytält om det skulle bli regn. Det var 
inte så varmt men vädret höll sig ändå 
fint. 

Varmt tack till alla som kom och 
umgicks. Det var mycket trevligt att 
träffa både nyinflyttade grannar och  
er som bott längre i huset. 
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Kommande händelser
Passa på att engagera dig och lära känna dina grannar!

Höststädning 15 oktober
Vi träffas utanför 10ans port klockan 10.00 och delar 
upp arbetsuppgifterna. Det finns stora och små jobb så 
något för alla. Då vi kommer göra fint på framsidan snart 
kommer vi den här gången att framför allt fokusera på 
baksidan men mer information får ni på plats. Vi avslutar 
med trevlig korvgrillning tillsammans!

Pubkväll 18 november
Vi träffas från klockan 18.00 på Nyboda Inn och tar en 
pizza och valfri dryck tillsammans. 

Glöggmingel 15 december
Den kyligare årstiden har infunnit sig och vi träffas mellan 
10an och 12ans port, värmer oss vid brasan, dricker glögg, 
äter pepparkakor och har det allmänt trevligt tillsammans. 

Boka in de här träffarna i er kalender redan nu!

Container i samband med städdagen
I samband med städdagen bokar vi en stor container. Den 
kommer finnas på plats från fredag den 14 oktober och 
alla har möjlighet att slänga grovsopor i denna. Passa på 
att höststäda även dina egna utrymmen!

Cykelrensning
Det är lite lustigt för hur många gånger vi än rensar bland 
cyklar så finns det ändå fler cyklar på olika ställen än vad 
det bor folk i huset. Skämt åsido, men det är än en gång 
dags att märka upp cyklar som används, så att vi kan göra 
oss av med eventuellt övergivna cyklar.
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Cyklar som ej är uppmärkta innan städdagen den 15 
oktober kommer att tas tillvara av styrelsen och på sikt, 
om ingen gör anspråk på dem, slängas. 

Passa på att slänga din cykel i containern om du har en 
gammal du vill bli av med. 

Tillsammans med att vi delar ut det här nyhetsbrevet får 
du några etiketter att märka upp dina/era cyklar med. Har 
du behov av fler lappar går det bra att kontakta Tina på 
kommunikation@brfnyboda1.se 

Solterrassen
Ni har väl inte missat att vi nu inte bara har en takterrass 
där vi kan sitta och mysa utan vi har även en solterrass på 
motsatt sida. 

Du kommer in med samma nyckel som du använder till 
tvättstugan, förråd och liknande. 




