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”Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng
och lid. Kom med, kom med på vandringsfärd i
vårens glada tid …
Snart stundar sommarlov, semestertid med
lediga dagar för de flesta av oss. Tid för att
varva ner, tid för att med alla sinnen njuta av
naturens rikedom och allt det vackra som
omger oss. Det känns lika fantastiskt varje år.
Låt sommarlovskänslan finnas kvar – minns
bara soliga, roliga dagar!

•

Föreningsstämma
Onsdagen den 25 maj genomfördes ordinarie
föreningsstämma i Föreningsgården i närvaro
av 40-talet medlemmar. Stämman leddes av
Gösta Boo från HSB Mälardalen.
Johan Göthlin (SG 18) invaldes som ny ledamot
i styrelsen. Till valberedning valdes som ordförande Perry Eriksson (SG 66), samt Hans
Vilhelmsson (SG 48), Ove Gidlöf (SG 74) och
Daniel Ekström (HG 22).
Vidare invaldes Elaine Vilhelmsson (SG 48)
och Markus Eriksson (HG 67) i Miljö- och
fritidskommittén. Övriga funktionärer omvaldes.
Avgående ordföranden i valberedningen Bengt
Uhlán, samt avgående ledamöterna i Miljö- och
fritidskommittén Marina Erkenby och Gunilla
Andersson avtackades av ordföranden
Elisabeth Forell med varsin blombukett.

Pågående arbeten
• BN Energi genomför byte av lägenhetsventilation. Fram till sommaruppehållet
1/7 har 50 lägenheter fått ny ventilation.
• UJ Plåt fortsätter med byte av takkupor och
kompletteringsisolering av takkupor på 1
½-planshusen.
• GMS utför löpande gräsklippning och
rensning av rabatter.
• Reparation av trädgårdsmöbler görs i egen
regi.

Städdagen
Lördagen den 21 maj kl. 09.00 samlas ca 125
boende till vårens gemensamma städdag.
Miljö- och fritidskommittén bjöd på en
specialfika med anledning av föreningens 35årsjubleum. STORT TACK till alla som hjälpe
till att göra vårt område fint!
På kvällen deltog ett 50-tal medlemmar i en
trevlig afterwork i föreningsgården.
Genomförda arbeten
I förra numret av Nya Brunnsbladet rapporterade vi om arbeten på gång.
Följande arbeten är nu klara;

•
•
•
•
•

Reparation och återsådd av gräsytor har
gjorts i egen regi.
Buskar har klippts och nya har planterats.
Årlig yttre fastighetsbesiktning har genomförts i samverkan med HSB Mälardalen.
Montering av farthinder och bommar har
genomförts i egen regi.
Reparation av lekplatsutrustning har
utförts i egen regi. Några jobb är kvar
Sopkärlstvätt har av en entreprenör.

Planerade arbeten
• Takpappsbyte på våra lägenhetsförråd
startar efter semestern.
• Fortsatta arbeten med att göra området
mer trafiksäkert görs i egen regi.
Försäkringar
Som vi tidigare meddelat, har HSB gjort en ny
gemensam försäkringsupphandling i samarbete med företaget Söderberg & Partners och
tecknad en ny försäkring med Folksam. Den
nya försäkringen omfattar också bostadstillägget, vilket innebär att du som boende inte
själv behöver teckna en sådan försäkring.
Särskilt infoblad om bostadsrättstillägget
kommer tillsammans med Nya Brunnsbladet.
Anmälan vid skada: 020-840 840 eller mail:
07felanmalan@hsb.se
Fastighetsskötarna
Pelle är sjukskriven till 4/9.
Tony arbetar som vanligt må-to 07.00-16.30,
samt fredagar 07.00-14.00.

Expeditionen
Vår expedition är semesterstängd v 29-31, när
Tony och vicevärden har semester.
Akuta fel anmäls till HSB Service 020-840 840.
Hämtning av trädgårdsavfall
Under vecka 29-31 sker ingen hämtning av
trädgårdsavfall. Tisdagen den 9/8 genomförs
första hämtningen efter semestern.
Hämtning av materiel vecka 30 och 31
Under semesterperioden vecka 30-31 har vi
extraöppet i verkstaden måndagar 10.00-11.00
Då kan du som själv vill byta panel på ditt
förråd eller staket eller som vill måla om,
hämta färdigsågade och grundmålade brädor
eller färg vid verkstaden på röda parkeringen.
Vecka 29 ingen hämtning av materiel!
Soprummen
Vi har fått en anmärkning från Örebro
kommun (avfallshämtningen) om att plast
lagts i kompostkärlet på röd parkering. Det
innebär att vi måste betala en felsorteringsavgift . Onödiga kostnader!
Växtlighet
Vi vill påminna om klippning av våra häckar.
Inga grenar skall hänga ut över gång- och
cykelbanorna! Träd och buskar som växer
längs hussidorna och som når in i eller över
takfoten, har blivit för långa och måste kortas.
Byte av takpapp på förråden
Inför bytet av takpapp på våra förrådstak i
höst, kan en del boende tillfälligt behöva
montera ner byggnation i anslutning till
förråden, för att entreprenören skall kunna
utföra sina arbeten enligt branschreglerna.

du är hemma. Om du upptäcker något sådant –
ta bort föremålet hos dig själv eller hos
grannen för att ge signalen att du är hemma.
Parkering av fordon
Sommartid innebär ett flitigare användande av
husvagnar och husbilar. Dessa ekipage tar
större plats än personbilar, vilket kan medföra
brist på parkeringsplatser. Samtidigt noterar
vi att många garageplatser under sommaren
står tomma nattetid.
Våra Boenderegler tillåter uppställning av
husbilar och husvagnar under 3 dagar på
parkeringen utan särskilt tillstånd.
En vädjan; Ställ gärna in bilen i garaget under
natten – minskad risk för skadegörelse och mer
plats på våra parkeringar.
Seniorverksamhet
Seniorgruppen genomförde en mycket lyckad
3-dagarsresa till Öland den 1-3/6, med flera
intressanta och uppskattade studiebesök.
Fritidskommittén informerar
• Vinprovningen den 15/4 lockade 52
vinintresserade att lära sig ännu mer om
vin under sakkunnig ledning.
• Ett 50-tal boende hade en trevlig kväll
tillsammans under vårens sista afterwork
den 17/6.
• Boulekvällar pågår varje onsdag i sommar
under ledning av Hans B.
Välkommen
Inga nyinflyttade finns att hälsa välkomna,
men vi har två nyinflyttningar under hösten!

Stölder och skadegörelse
Vi har haft två fall av skadegörelse på bilar på
röd parkering. Du kan minska risken att din bil
skadas genom att ställa in den i garaget.
Två nya cyklar har stulits från innergårdar.
Hjälp till att hålla uppsikt – anmäl/rapportera
så fort ser något misstänkt!!
Grannsamverkan
Boende har också rapporterat några fall av
misstänkta utplacerade s.k. markörer, dvs.
någon placerar ut ett föremål (sten, cig.paket
o.dyl) på din brevlåda eller grind för att se om

Ha en trevlig
midsommar och en
riktigt skön semester!

