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Som ni säkert vet, kommer tomten och lucia till
oss i Föreningsgården på söndag den 13/12 kl.
16.00. Det bjuds på korv, glögg och pepparkaka.
Vi kan förstås lyssna till massor av sång från
klara strupar och våra egna förkylningsraspiga
pipor får lite vila.

Snart infaller den jul, som många längtat efter.
Världen och värden har i höst stått på ända och
vi kanske inte alltid vet vad vi längtar till. Några
relevanta svar lär vi inte få av tomten och inte
heller Piff och Puff kommer att ge oss några
tydliga svar. Men ett vet vi – det kommer alltid
en morgondag med nya utmaningar. Fånga
dagen och julhelgen som den är. Ta hand om
varandra och njut av det som är.
Städdagen
Lördagen den 10 oktober samlades ca 130
boende till höstens gemensamma städdag,
under ledning av våra husombud.
TACK till allt arbete under dagen!
På kvällen deltog ett 40-tal i en Afterwork med
varm gulasch mm i föreningsgården.
Extra stämma och medlemsmöte
Torsdagen den 26 november genomfördes en
extra föreningsstämma, där de nya stadgarna
enhälligt och slutligt antogs.
Efter extra stämman genomfördes ett medlemsmöte med information om budget och planerad
verksamhet för 2016.
Ett 40-tal deltagare kunde notera att avgifter
och hyror för 2016 blir oförändrade.
Genomförda arbeten
I förra numret av Nya Brunnsbladet rapporterade vi om arbeten på gång.
Följande arbeten är nu klara;
• Montering av vägbom har skett i egen regi
på grön parkering.

•
•

UJ Plåt har för säsongen avslutat byte av
takkupor. Under året har 46 kupor bytts.
Björkholms El har bytt ytterbelysning på
Föreningsgården.

Pågående arbeten
• Eon reparerar läckande fjärrvärmeledningar
i anslutning till SG 76 - SG 80. Fjärrvärmen
kan ev. behöva stängas av för del av området
under några timmar.
• Björkholms El är i slutfasen av bytet av de
yttre förrådsbelysningarna.
• Projektering och upphandling av ny lägenhetsventilation. Byggstart planeras till april.
• Projektering och upphandling av takpappsbyte på våra lägenhetsförråd. Byggstart
planeras till april
Planerade arbeten
• Klippning av buskar och träd, görs löpande
under vintern i egen regi.
• Reparation av lekredskap.
Brandsäkerhet

3:e advent inträffar statistiskt flest bränder
under året!
Under advent, jul- och nyårshelgerna tänder vi
gärna levande ljus. Att aldrig lämna ett rum med
levande ljus är en självklarhet för alla. Men
julstress och glömska lurar alltid runt hörnet.
Innan du lämnar ett rum – kontrollera att alla
ljus är släckta!
Kontrollera också att brandvarnarna fungerar!
Kontakta fastighetsskötarna om du behöver du
hjälp med detta.
Fastighetsskötarna
Pelle arbetar t.v. 25 % (10.00–12.00) må-fr och
Tony arbetar som vanligt må-fr 07.00-16.00.

Arbetstider under jul- och nyårshelgen
Under jul- och nyårshelgen når du fastighetsskötarna vardagar kl. 07.00 – 16.00 med
följande undantag;
24-27/12 stängt
31/12
stängt
1-3/1
stängt
6/1
stängt
Vid behov av akut hjälp under dessa dagar –
ring HSB Service 020-840 840.
Soprummen
I samband med julen blir det mycket papper och
kartong i våra soprum. Tänk på att slå isär alla
kartonger och packa ihop allt papper väl, så
ryms det mycket mer i återvinningsboxarna!
Är det överfyllt – vänta någon dag, tömning sker
på annandagen. Utnyttja också återvinningsstationen vid Parkhallen!
Vid årsskiftet kommer IL Recycling att öka antalet återvinningskärl i våra soprum. I samband
med detta kan kärlens placering behöva ändras.
Upphittade nycklar
Vi har fått in två nyckelknippor som upphittats
på området. Återfås mot beskrivning. Kontakta
expeditionen.
Julgranar
Tjugonde dag jul infaller som alltid den 13/1.
Om du vill, hämtar vi din gran påföljande måndag, den 18/1. Gör som vanligt, ställ ut granen
vid din entré (utan ljus och fot!) senast 07.00.
Snöröjning och sandning
Ni som har elskåp vid era förråd, tänk på att
skotta undan snön framför skåpet, så att ni och
era grannar har möjlighet att någorlunda enkelt
kan byta en trasig propp en kall vinterkväll.

Seniorverksamhet
Seniorernas startar sin vår verksamhet tisdagen
den 16/2 kl. 14.30–16.00 i Föreningsgården
med tema Öland. Det är planerat fem sammankomster varannan vecka under våren.

Resa till Öland är planerad till 1 – 3 juni 2016.
Alla är varmt välkomna att delta!
Swish
Du vet väl att du kan betala hyra av kärra eller
av föreningsgården 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.
Fritidskommittén informerar
• Dixie Eriksson (för övrigt ”gammal” Brunnsängare) underhöll på sitt sedvanliga inspirerande sätt ett 50-tal deltagare i bokcaféet.
• Den 27 november hade ett 60-tal boende en
trevlig kväll på årets sista Afterwork.
• Vi återkommer med vårens aktiviteter.
Välkommen
Vi välkomnar
- Marcus Eriksson och Maria Remfeldt som
flyttar in på HG 67 den 18/12.
Hoppas ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen!

Behöver ni sanda er entré, så hämtar ni som
vanligt sand i den blå lådan, som finns på varje
parkering.
Isbanan

Vår bollplan kommer att bli till isbana, om
vädret är med oss och temperaturen sjunker
under noll.

God Jul och Gott Nytt År!

