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Med sommaren i antågande får vi hoppas på
mycket sol och värme.

Pågående, genomförda och planerade
arbeten
•
•
•
•

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.
Styrelsemötet 23/4
Det gjordes två stycken tillägg i
boendereglerna. Under punkt 8 tillkom att
det numera är förbjudet att kasta
cigarettfimpar och snus på våra allmänna ytor.
Samt punkt 10 fick tillägget med förbud mot
bollspel på gårdarna, då det upplevs störande
från grannar när bollarna träffar plank och
förrådsväggar.
Styrelsen har bestämt att lägga ut
anbudsförfrågan på målningsarbeten på
bostadshusen till några måleriföretag. Det
kommer att bli en del ”spring” här i området
när dom ska bedöma arbetets omfattning. Det
som ska målas är bland annat: vindskivor,
fasadpanel, takfot och fönster.
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Målningsarbeten kommer att starta så fort
vädret tillåter.
Hängrännor fortsätter med 1-planshusen.
Arbetet startar 2/5
Renovering av förrådsdörrar och panel har
påbörjats och kommer att fortgå framöver.
Putsreparationer

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 12.30-14.30
Vid behov av akut hjälp under lediga dagar –
ring HSB Service 020-840 840.
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
Vi hade en fantastisk trevlig kväll med
vinprovning den 23/3 med 65 gäster från
föreningen, det serverades 5 olika viner och vi
åt och drack gott, tack alla som ställde upp och
speciellt tack till vår ”sommelier” Stina
Granberg.
I samband med städdagen den 26/5 vill vi
försöka nå ut till våra barnfamiljer så vi
arrangerar en familjedag efter städningen.
Utanför fritidsgården kommer det att finnas
aktiviteter för både små och stora, vi börjar
15.00 och grillarna tänds ca 17.00. Ta med vad

ni vill äta och grilla så finns det öl/vin och
vatten till självkostnadspris som vanligt. Vi
hoppas på bra väder så vi kan sitta uteJ.
Mer information kommer ut under den
veckan!
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, 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.
Trädgårdsavfallet
Många säckar är alldeles för tunga, dom
kommer inte att tas med till deponin.
Här följer några enkla regler.
1. Sopsäcken ska inte vara tyngre än att
man kan hålla den en arm rakt ut.
2. Säcken ska ej knytas utan vara öppen för
att lätt kunna tömmas.
3. Det får ej vara jord eller grus i
avfallssäcken.
4. Allt ska ligga i säck. Grenar och kvistar
som ligger löst, kommer inte att tas om
hand.
Ställ inte ut säcken för tidigt, helst Måndag kväll.
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.
Parkering
Vi har nyligen delat ut boenderegler. Där står
det vad som är tillåtet att parkera i vår
förening.
Husdjur
Vi hänvisar även här till våra boenderegler vad
som gäller. Tyvärr så rapporteras det en del
om lösspringande katter som kissar och bajsar
på olämpliga ställen.
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.
Städdagen 26/5
Det som det kommer att läggas huvudsaklig
fokus på är målning den här gången, så ta
kläder som kan klara en del färgfläckar.

Föreningsstämman
23/5, kl 18:00
Glöm inte bort att gå på den årliga
föreningsstämman, som hålls i
föreningslokalen kl 18:00.

