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”i sommarens soliga dagar, vi gå genom skogar
och hagar, på färdens besvär ingen klagar, vi
sjunga var vi gå, hallå, hallå…
Snart stundar sommarlov, semestertid med lediga dagar
för oss alla. Tid för att varva ner, tid för att med alla
sinnen njuta av naturens rikedom och allt det vackra
som omger oss.
I dag pratar vi ofta om att fånga dagen - Carpe Diem. Ett
sätt att fånga dagen kan vara att ”gå på tur” – kanske
rent av i vår närmaste omgivning.

Föreningsstämma
Måndagen den 22 maj genomfördes ordinarie
föreningsstämma i Föreningsgården i närvaro
av 50-talet medlemmar. Stämman leddes av
Kjell Nyman från Brf Lindhagen i Örebro.
Ove Gidlöf (SG 74) valdes till ny ordförande.
Till nya ledamöter valdes Anki Lindahl (SG 4)
och Hans Wilhelmsson (SG 48). Asim Krak (HG
119) och Johan Göthlin (SG 18) omvaldes.
Som ny revisor valdes Jan Eriksson (HG 63)
och som revisorssuppleant omvaldes Bert
Persson (HG 8).
Vidare invaldes Hans Wilhelmsson (SG 48),
Kjell Johansson (SG 14) och Henny Källdén (SG
18) i Miljö- och fritidskommittén. Övriga
funktionärer omvaldes.
Som valberedning utsågs Anders Gyllestad (HG
42), Pär Trumbäck (HG 81) och Kent Vessman
(SG 52).
Aktuell sammanställning över samtliga
förtroendevalda finns på vår hemsida.
En inkommen motion med yrkande om
avveckling av solariet bifölls av stämman, som
också uppdrog till styrelsen att undersöka
lämplig framtida användning av lokalen.
Solariet stänger den 14 augusti 2017.
Avgående styrelseledamöter genomför under
maj-juni överlämning och information till
nyvalda ledamöter.
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Genomförda arbeten
I förra numret av Nya Brunnsbladet rapporterade vi om pågående arbeten.
Följande arbeten är nu klara:
• Tennisstolparna är på plats.
• BN Energi är nu klar med byten av alla
ventilationsaggregat. Vissa arbeten kvarstår efter genomförd ventilations-kontroll.
• Fortsatta arbeten med att göra området
mer trafiksäkert görs i egen regi.
• Blomlådor och farthinder är utplacerade.
• Vi har numera en 1000-litersbehållare för
uppsamling av regnvatten.
Pågående arbeten
• UJ plåt har påbörjat byte av hängrännor
och stuprör. Det blir riktigt snyggt.
• GMS utför löpande gräsklippning och
rensning av rabatter.
• Klippning av buskar och träd och av vissa
gräsytor som egentligen är kommunens
görs löpande under sommaren i egen regi.
Planerade arbeten
• Vi kommer under sommaren göra några
provbyten av förrådspanel med så kallad
”offerbräda” för att efter det begära in
offerter på panelbyte på förråden.
• Under hösten genomför BN Energi
funktionskontroll och byte av filter i 50
lägenheter.
• Vidare så planeras utbyte av den sista
gamla luftkupan som sitter på taken.
Vattenbrist i kommunen
Örebro har vattenbrist och kommunledningen
uppmanar oss alla att spara på vattnet!
Fortsatt sparsamhet alltså!
Medlemsrådgivning
HSB har avdelning med jurister dit man kan
vända sig med frågor som rör ditt HSBboende. Det är kostnadsfritt och du kan nå
dem på telefon 0771-472472.
Du kan även läsa mer på
www.hsb.se/medlemsjuridik

Hämtning av trädgårdsavfall
Knyt inte ihop säcken och fyll den inte mer, än
du orkar lyfta den med en arm.
OBS! Inga soppåsar får läggas i dessa säckar!!
Hämtning av materiel
Du som själv kan byta panel på ditt förråd eller
staket eller som vill måla om, är välkommen
att hämta färdigsågade och grundmålade brädor eller färg vid verkstaden på röda parkeringen på fredagar kl. 13.00–14.00. Beställ
gärna i förväg (mail eller lapp i lådan).
Seniorverksamhet
Seniorerna har gjort en resa till Västkusten
under temat upptäck Bohuslän.

Resan var enligt uppgift väldigt lyckad och alla
kom hem välbehållna.
Expeditionen under sommaren
Föreningsexp. är öppen vardagar under
sommaren. Fastighetsskötarna har semester
växelvis, så alltid någon är på plats.
HSB:s exp. i Örebro är stängd vecka 28-31.
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 40-50 % av garageplatserna står tomma
under sommarmånaderna.
Våra Boenderegler tillåter uppställning av
husbilar och husvagnar under 3 dagar utan
särskilt tillstånd.
En vädjan; Ställ gärna in bilen i garaget,
särskilt om det står många fordon på
parkeringen.
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 information, 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.

Fritidskommittén informerar
Kommittén hade möte 20170607 där det
diskuterades kommandeaktiviteter.
- Familjedag med grillning, lekar,
Husombudstävling
- Karaoke
- Filmvisning, Hockey, Fotboll, Mello
- Loppis
- Vinprovning vår 2018
- Kräftskiva ”knytis” sensommar 2018
Så mycket roligt på gång alltså.
Välkommen
Vi välkomnar
- Anders och Eva-Lott Ulricsson som flyttade
in på HG 27 den 15/6 -17.
- Patrik Rylander som flyttar in på SG 6 den
7/7 -17.
- Camilla och Kenth Ignell som flyttar in på
HG 50 den 1/8 2017.
- Jenny Bursell och Daniel Jonsson som
flyttar in på HG 96 den 1/8 -17.
Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen.
Sommar och uteliv
Till sist kommer vi till det här med grillning.
Tänk på att när ni använder kolgrillar att ni
håller grillplatsen en bit ifrån era grannar,
samt håller avstånd från hus och häckar.
Det finns grannar som både besväras av röken
och blir oroliga av eldslågorna som kan slå ut
från grillen.
Hänsyn, omsorg och varsamhet är bra ledord.

Ha en trevlig
midsommar och en
riktigt skön semester!

