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Tomten kommer!

Pågående arbeten
• BN Energi håller på med att byta ut dom
sista takhuvarna till ventilationen.
Planerade arbeten
• Förrådsväggar
• Putsreparationer (våren)
Fastighetsskötarna
Magnus nås på 019-240098
Tony, 070-7740098
Tony och Magnus arbetar må-to 07.00-16.30,
samt fredagar 07.00-14.00.
Pär mellan 11.00-13.30

Jo, faktiskt. TOMTEN kommer till Brunnsängen,
Söndagen den 17/12 kl. 16.00 besöker
tomten Förenings-gården och önskar alla
boende – ung som gammal en God Jul och han
bjuder också på lite glögg, korv och kanske ett
litet paket.
Städdagen
Lördagen den 21 oktober samlades ett antal
boende till höstens gemensamma städdag.
Miljö- och fritidskommittén bjöd den här
gången på grillad korv. TACK till alla som
bidrog med en arbetsinsats och god stämning.
Medlemsmöte
Torsdagen den 30 november genomfördes
höstens sedvanliga informationsmöte om
budget mm inför 2018. Dom medlemmar som
kom fick veta att det blir en avgiftshöjning på
1 % under 2018.
Genomförda och pågående arbeten
•
• Sprittvätt finns numera i soprummen.
• Hängrännor byts med start av 1planshusen. Arbetet ligger i vila över
vintern, och återupptas till våren.
• Renovering av förrådsdörrar har påbörjats
och kommer att fortgå framöver.

Vid behov av akut hjälp under lediga dagar –
ring HSB Service 020-840 840.
Bilkörning
Det verkar som att det körs lite i onödan och
på felaktiga sätt i området.
Här är ett citat från en boende:
Ska man in på gården själv eller får besök så
ska man öppna bommen och köra in.
Inte köra på cykel och promenadstråk.
För allas trevnad kör inte i onödan i området.
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.

Garageportar
Tyvärr så har det vid kontroll av låsningen av
portarna förekommit olåsta garage. Ta för
vana att alltid kontrollera låsningen. En
olåst port och hela längan blir tillgänglig åt
tjuvar och banditer.
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 fortlöpande.
Julgranar
Tjugonde dag jul infaller som alltid den 13/1.
Om du vill, hämtar vi din gran påföljande
tisdag, den 16/1. Gör som vanligt, ställ ut
granen vid din entré (utan ljus och fot!) senast
07.00.
Upphittade nycklar
Vi har fått in en garagenyckel. Du som saknar
en, kom in och tala om vart den går, så provar
vi och om det stämmer, så är den din .
Swish
Vi har lite förändringar av rutinerna vid
bokning av lokal eller släpkärra
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.
Betalning vid användande av
Föreningslokalen skall ske i förväg.
Lämpligen vid bokningen. Betala med
Swish och med samma mobilnummer som
du angav vid bokning.
Vid lån av släpkärra skall betalning ske
senast samma dag som du lånat släpkärran.
Betala med Swish. Om du bokat själv på
nätet så se till att Swisha från det
mobilnummer som du angivit vid
bokningen.
Förändringarna sparar tid vid redovisning.

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.
Huvudavstängning vatten
Ni som vet med er att ni har en
huvudavstängningsventil eller servisventil på
er tomt, försök att se till att den är lätt
åtkomlig, för den skull att någonting går läck.
Kartor på var dom är kommer att sättas upp i
soprummen. Avstängningsnyckel till vattenservisventilerna finns i alla soprum på dörren
till ”biblioteken
Välkommen
Vi välkomnar
- Angelica Thingstad som flyttar in på SG
56, 2018-01-02.
- Kent Nylander och Anna Johansson SG
16 den 26/1-2018
Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen!

God Jul och Gott Nytt År!
Till er alla
önskar styrelsen och fastighetsskötarna

