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Vintern lider mot sitt slut
och snart har vi påsken
och våren här! Skönt

2018:1

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
Vid behov av akut hjälp under lediga dagar –
ring HSB Service 020-840 840.

Bokning av släpkärra och lokalen
Efter en del ändringar av vår bokningssida, så
fungerar det bättre med bokningarna av släpet
och vår lokal. Swishkontot fungerar nu bättre,
och det har blivit mycket enklare att ha koll på
betalningen av hyrorna. Tack för att ni
använder Swish istället för kontanter.
Tänk på att endast medlemmar i
föreningen får boka lokalen och
släpkärran.

Sophusen
Vi vill påminna er om att vara noggranna med
sorteringen av soporna. Platta till kartongerna
innan ni lägger ner dom i kärlen. Och ställ inte
in felaktiga sopor, som till exempel en
kontorsstol. Den slänger ni gratis på en
återvinningsstation. Vi som förening får
däremot betala 300 kronor varje gång vi
kommer med sopor.
Fritidskommittén informerar
Fredagen 23/3, så är det vinprovning i
föreningsgården. Vi gästas av vår vinkännare
Stina och det bjuds på 5 st olika viner samt en
varmrätt.

Styrelsemötet 26/2

Genomförda och pågående arbeten
• Förrådsdörrar, renovering pågår för fullt
• Målningsarbeten kommer att starta så fort
vädret tillåter.
• Hängrännor fortsätter med 1-planshusen.
arbetet återupptas till våren.
• Renovering av förrådsdörrar har påbörjats
och kommer att fortgå framöver.
Planerade arbeten
• Förrådsväggar
• Putsreparationer (våren)

Ni kan anmäla er via utskicket ni fick eller via
mail till: hasse.wilhemlsson@procurator.se
Kostnad 200 :- per person, kontant vid
ankomst. Senaste anmälningsdag är 9/3.
OBS anmälan är bindande!
Ni är hjärtligt välkomna!

Hämtning av materiel börjar 20/4
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, måndagar och fredagar kl. 13.00–
14.00.

Garageportar
Tyvärr så har det vid kontroll av låsningen av
portarna förekommit en hel del olåsta garage.
Ta för vana att alltid kontrollera låsningen.
En olåst port och hela längan blir tillgänglig åt
tjuvar och banditer.

Hämtning av trädgårdsavfall
Tisdagen den 17 april börjar vi hämta trädgårdsavfall. Därefter sker hämtning varje
tisdag morgon fram till hösten.
Vi gör som tidigare år; Tomma sopsäckar
hämtar ni i sophusens bokrum. Fyllda säckar
ställer ni ut, väl synliga vid er entré, gärna sent
under söndagen, dock senast 07.00 på tisdag
morgon. Vi återanvänder många av säckarna
och dom kommer att finnas som vanligt i
soprummens ”bibliotek”
OBS! Knyt inte ihop säckarna och fyll dom
inte mer, än du orkar lyfta dom med en
arm.
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 betala med Swish så beställer ni
tjänsten i er bank och det kan göras kostnadsfritt direkt i mobilen eller via er dator.
Betalning vid användande av
Föreningslokalen skall ske i samband 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 gör att vi sparar mycket tid
när uthyrningskontot ska redovisas.

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.

Välkommen
Vi välkomnar
- Henrik Ekdahl och Sofie Björndahl på
SG 2 den 5/1-2018
- Emelie Paulsson och Anders Sjöholm på
HG 85 som flyttar in den 3/4
Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen!

Brf Passaren önskar er
alla en glad påsk och en
vacker vår

