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Se till att stänga dörrarna till cykelrummen 
Ny har sommaren a ntligen kommit (a ven om va dret inte alltid samarbetar) och 
cykelsa songen a r i full fart. Da rfo r a r det extra viktig att se till att sta nga do rren 
efter sig till cykelrummet. Pa  sa  sa tt kommer inte obeho riga in i rummen samt 
era cyklar a ker inte ut ur rummen utan er.  
Samma ga ller fo rsta s till samtliga portar. Sa  dubbelkolla alltid att porten blir la st 
efter dig och om ni ma rker att porten a r o ppen – sta ng den ga rna.  
 

Avvakta med balkonginglasning 
Under va ren och sommaren kommer det komma in annonser fo r 
balkonginglasning. Fo reningen sta r info r en hel del balkongrenoveringar och 
styrelsen tillsammans med Riksbyggen ha ller pa  att planera vilka fastigheter och 
balkonger som kommer att renoveras. Da rfo r a r den en bra ide  att avvakta med 
balkonginglasning innan vi vet vilka balkonger som kommer att renoveras i 
respektive fastighet.  
 

Nya styrelsen 
Pa  ma ndag den 30 maj kommer fo reningsdemokratin visa sin makt och nya 
styrelsen kommer att va ljas fo r na sta mandatperiod. Den nya styrelsen kommer 
att presenteras snart i na sta nyhetsbrev.  
 

Glad och avslappnande sommar! 
Den avga ende styrelsen o nskar er alla en ha rlig, avslappnande och la ng sommar.  
 
 
 
 
Nyhetsbrev och annan information via e-post  

Om du i framtiden vill ha nyhetsbrev samt annan 
information om föreningen även via mejl, skicka ditt 
samtycke, adress och e-postadress till 
styrelsen@gergängen.se 
 
//Styrelsen Riksbyggen BRF Berga ngen i Nacka  
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