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Hur vill du helst bli kontaktad av föreningen?  
Hör av dig antingen via mail eller lägg en lapp i föreningenslokalen NP 36. 

Det händer mycket i föreningen just nu. Här kommer information om det allra senaste. 
 

Övernattningslägenhet 
I Nordostpassagen 55 finns en bokningsbar övernattningslägenhet, som BRF Blåvalens medlemmar kan hyra för 
sina gäster. Den kan bokas tidigast 3 månader i förväg, och för 3 nätter i sträck. 
Det finns möjlighet för 8 personer att övernatta i lägenheten. Spis, köksutrustning, kyl, dusch och toalett finns i 
lägenheten. Täcken och kuddar finns, men inte lakan, handdukar, kökslinne eller toapapper. 
Lägenheten kostar 350 kr/natt, inklusive parkeringsplats. Den medlem som bokat kommer att debiteras via 
månadsavin och ansvarar för att städningen utförs korrekt. Övrig information finns i lägenheten. 
Titta först i kalendern på hemsidan om lägenheten är ledig det datum du är intresserad av. Boka genom att maila 
overnatta.blavalen@gmail.com 

Föreningslokalen 
I markplan Nordostpassagen 36 har föreningen en gemensamhetslokal. Lokalen fungerar som fastighetsexpedition 
och rum för Blåvalens styrelsemöten, som hålls 3:e måndagen i månaden och du är välkommen med dina frågor 
mellan 17.30 – 18.00. 
Första medlemsträffen ordnades 4 oktober och unga som gamla och nya medlemmar deltog. Styrelsen uppfattade 
att aktiviteten var uppskattad och fler träffar kommer att annonseras. 
Lokalen kan också bokas för t.ex. föreningsmöten, klädesbytesdagar, bokcirklar, barnkalas... 
Du kan även skapa gemensam aktivitet t.ex. syjunta, bridgekvällar…det är fantasin som sätter gränsen. 
Om du vill boka lokalen; kontrollera först i kalendern på hemsidan att det är ledigt, och maila sedan 
lokalen@blavalen.se 

Facebook 
På föreningens Facebook-sida hittar du aktuell information om vad som händer t.ex. i lokalen och Events 
Blåvalens bostadsrättsförening@blavalenBRF 

Odlargruppen 
Vi är några boende i BRF Blåvalen som har startat en intressegrupp för odling i både egen och gemensam 
regi; varmt välkomna att vara med! 
I dagsläget är vi runt 10 personer som ingår i intressegruppen, men vi ser helst att så många som möjligt är 
engagerade för att få detta att bli en långsiktig verksamhet. Är du intresserad? Hör av dig till 
odla@blavalen.se 

Cykelmekarna 
Vill du få tillgång till föreningens nyöppnade lokal för cykelmek? För mer info skicka ett mail till 
cykla@blavalen.se 

Nordostpassagen Köp-Byt-Sälj 
Är en sluten grupp som är skapad av en medlem - för oss i området, för att året runt, lätt och snabbt ska kunna 
hämta eller lämna det vi köpt, bytt eller sålt. Saker får nya hem, mindre slängs och vi får en bättre återvinning. 
Sök efter Nordostpassagen Köp-Byt-Sälj. Klicka på ”Gå med i grupp/Join group”. Du får tillgång till sidan så fort 
administratören registrerat din ansökan. 

Laddplats för elbil 
Föreningen har 20 laddplatser för elbilar i garaget. Är du intresserad av att byta till en laddplats eller funderar på att 
köpa en elbil eller laddhybrid och vill säkerställa att du har en laddplats? Kontakta Robin Iholin, Primär 
Fastighetsförvaltning eller Mattias Fabricius i styrelsen. Kostnaden för en plats med laddmöjlighet är 200 kr/månad 
utöver p-platsavgiften. Föreningen kommer att ta betalt för den ström som laddas när fler laddar på platserna. 
robin.iholin@primar.se eller mattias@blavalen.se  

Hemsidan 
På föreningens hemsida hittar du aktuell information om det mesta du behöver veta om föreningen. Är det något du 
saknar, hör av dig till styrelsen@blavalen.se 
www.blavalen.se 
 
Hälsar styrelsen 


