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Solen blir lite tröttare för vardag som går och
mörkret verkar viss om segern även i år. Dagar
och nätter blir krispigt klara och kyliga, fyllda
av nygamla färger och dofter. Löven faller i
tusental och snart hänger höstens sista löv på
genens yttersta spets. Några ägnar sig åt
frostiga morgonaktiviteter med isskrapan i
handen.
Även om vi saknar sommarens ljusa och varma
kvällar, kan en skön höstsol ändå ha något
vackert att bjuda på.
Städdag
Lördagen den 10 oktober samlas vi kl. 09.00 till
höstens gemensamma städdag, under ledning
av våra husombud. Miljö- o fritids-kommittén
bjuder som vanligt på gott kaffe eller te och
fralla i Föreningsgården. Och på kvällen bjuds
det på varm gulasch mm i föreningsgården.
Extra stämma och medlemsmöte
Torsdagen den 26 november kl. 18.30 genomförs extra föreningsstämma angående slutligt
antagande av nya föreningsstadgar. Efter extra
stämman genomförs ett medlemsmöte med
information om budget mm för 2016.
Särskild kallelse kommer.
Fastighetsskötarna
Pelle är åter på plats i begränsad omfattning
under ett par förmiddagstimmar må-fr.
Tony arbetar som vanligt må-fr kl. 07.00-16.00.
Genomförda arbeten
I förra numret av Nya Brunnsbladet rapporterade vi om arbeten på gång.
Följande arbeten är nu klara;
• Rena Tak AB har genomfört en efterkontroll
av renoveringsarbetena på våra yttertak.
• HSB Mälardalen har genomfört besiktning
av våra lekplatser.
• GMS avslutar säsongens gräsklippning i
vecka 42.

•
•
•

Montering av vägbom och farthinder har
skett i egen regi.
Oljning av föreningsgårdens altangolv.
Kumla Tak AB har genomfört akut byte av
takpapp på 6 st förråd.

Pågående arbeten
• UJ Plåt genomför byte av takkupor på 1 ½planshusen till i början av november
• Byte av panel på förråd sker löpande under
hösten i egen regi.
• Björkholms El AB genomför byte av yttre
förrådsbelysningar till LED-armaturer.
Planerade arbeten
• Projektering och upphandling av ny lägenhetsventilation.
• Upphandling av takpappsbyte på våra
lägenhetsförråd.
• Klippning av buskar och träd, samt omhändertagande av höstlöven görs i egen regi.
Stölder och skadegörelse
Vi har haft två fall av skadegörelse på bilar och
stöld av bildelar på våra parkeringar. Du kan
minska risken att din bil skadas genom att
ställa in den i garaget.
Vi har också haft ett fall av stöld av kompletta
vinterhjul (12 hjul). Var noggranna med låsning
av garaget och kontrollera att porten verkligen
gått i lås.
Skulle porten inte gå att låsa – kontakta
omgående fastighetsskötarna!
Soprummen
Bättre kan vi!
• Platta ihop kartonger och bryt isär större
förpackningar!
• Platta ihop plastemballage!
• Endast bruna kompostpåsar i kompostkärlet – inga plastpåsar, även om de är
gjorda av majsstärkelse!
• Ingen jord får finnas i kompostpåsarna – det
förstör biogasprocessen!

Swish
Nu har även boende på Brunnsängen möjlighet
att på ett smidigare sätt betala hyra av t.ex.
föreningslokalen eller kärran direkt med
mobilen. Fr.o.m. den 15/10 kan det användas.
Swish är säkert, enkelt och pengarna kommer
fram direkt till föreningens konto i banken.
OBS! Betala inte garagehyra eller lägenhetsavgiften med Swish!
Brf Passarens Swish-nummer är;
123 281 67 26

För att kunna betala med Swish måste man
beställa tjänsten och det kan göras kostnadsfritt direkt i mobilen.
Läs mer på din banks hemsida eller i bankens
informationsbroschyr.
Utlämning av materiel
Vi avslutar utlämningen av färg och brädor på
måndagar och fredagar för denna säsong.
Utlämning av färg och materiel under hösten
sker i direkt överenskommelse med Tony.
Vi vill tacka alla som på olika sätt hjälpt till med
underhållsarbetena på förråd och staket!
Återlämning av färg
Lämna gärna tillbaka överbliven färg och olja
inför vintern – även småskvättar. Färgen
förstörs om den inte förvaras frostfritt!
Hämtning av trädgårdsavfall
Tisdagen den 3/11 genomförs årets sista
hämtning av trädgårdsavfall.
Seniorverksamhet
Seniorernas startar sin höstverksamhet tisdagen den 6/10 kl. 14.30–16.00 i Föreningsgården med tema Öland. Det är planerat fem
sammankomster varannan vecka under hösten.
Alla är varmt välkomna att delta!
Utvändiga vattenutkast
Vi påminner om att ta bort alla slangkopplingar
till yttre vattenutkastet. Ytspänningen kan göra
att lite vatten blir kvar i kopplingen och det kan
orsaka frostsprängning med onödiga vattenskador som följd!
Vår hemsida
Besök gärna vår hemsida (www.passaren.se)
Det är ett utmärkt sätt, att snabbt ta del av ny
information. För att kunna se vår interna in-

formation, t.ex. vilka som bor på vårt område,
måste du vara inloggad på sidan för boende. På
vår öppna hemsida finns instruktioner för hur
du loggar in på hemsidan för boende. Om du
trots det inte kommer in, kontaktar du vår
webbmaster Jan-Erik P på 070-226 86 81, så
får du hjälp.
Upphittade nyckar
Kvarglömd nyckel mm i soprumsdörren på gul
parkering återfås mot beskrivning.
Fritidskommittén informerar
• Ett trevligt ”kräftknytis” samlade ett 50-tal
glada kräftälskare fredagen den 4/9.
• Vår renoverade boulebana har varje onsdag
kväll under sommaren, samlat ett glatt gäng
som ”kastat klot” under ledning av Hans B.
På gång under hösten
• Lördagen den 10/10 är det städdag och på
kvällen har vi höstpub kl. 19.00 i Föreningsgården med bl.a. gulaschsoppa mm.
• Bokcafé med Dixie – datum inte bestämt.
• Fredagen den 27/11 är det Afterwork.
• Det ryktas om att tomten besöker oss i år
också!
Välkommen
Vi välkomnar
- Niklas Tradén och Emma Lundwall som
flyttat in på HG 73 den 24/8.
- Mats Carlberg som flyttat in på HG 14 den
31/8.
- Lina Peippo och Jonas Fallkvist som flyttat
in på HG 76 den 9/9.
- Sara Eidevald som flyttat in på SG 84 den
15/9.
- Katrin Forsström och Pär Frick som flyttat
in på HG 61 den 1/10.
- Maria Erensjö som flyttat in på HG 79 den
1/10.
Hoppas ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen!

Njut av hösten!

