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Här kommer sommarens
Blad med lite uppdateringar
Fastighetsskötsel / Vicevärd
Pär har slutat och är inte längre kvar hos oss.
Vi tackar honom för hans fina insats här i
föreningen under många år.
Magnus nås på 019-24 00 98,
070-730 56 77.
Och finns på plats: måndag till fredag 07.0016.00.
Magnus kommer att ta semester vecka 3536.
Målarna tar semester
Under Juli och Augusti vecka 29-32 kommer
målarna ta semester.
Hängrännor och stuprör
Urban är nu klar med 1-planshusen och har
gått över till 1 ½-plans husen.

Garagen
Slarva inte med stängning och låsning av
garageportarna! Stängda och låsta portar
minskar risken för skadegörelse och stöld.

Bilkörning
För allas säkerhet ber vi er
som kör bil i området att
köra sakta. Det finns
många lekande barn som
kan dyka upp där man minst anar det.
Tänk även på att hålla våra gårdar bilfria. Och
att det endast är tillåtet att köra in korta
stunder för på och avlastning.

Vid behov av akut hjälp under lediga dagar –
ring HSB Service.
OBS nytt telefonnummer: 010-3032700

Sophusen
Tänk på att inte överfylla kärlen.
Är exempelvis metallkärlet fullt, så får man
inte fortsätta fylla på. Gå istället till nästa
sophus för att se om det finns plats.

Trädgårdsavfall
Ställ säckarna väl synliga vid ingången.
Tänk på att inte fylla säckarna mer än att den
kan lyftas med en hand. Och knyt inte ihop
säckarna - det underlättar tömningen
avsevärt!

Ni känner väl till att..
Brf Passaren sätter av till Den inre fonden
som ni kan använda till underhåll av bostaden.
Till exempel spis, tvättmaskin, tapeter, färg
o.s.v.
I princip det som ska finnas kvar i bostaden
om ni flyttar. Alltså inte möbler eller verktyg.
Hur mycket ni har på fonden bestäms av
bostadens andelsantal jämfört med samtliga
andelstal i föreningen minus tidigare uttag.
För att se ert saldo för inre fond, logga in på:
www.hsb.se/malardalarna/mitt-hsb/minasidor/bostadsinfo/

Ljud-slinga

Har ni renoverat och vill få ut ersättning för
era utgifter kontakta vicevärden.

Nu har det installerats ljud-slinga i
möteslokalen. Bara lite arbete återstår med
inkoppling och justering, sen så kommer alla
som använder hörapparat att höra mycket
tydligare på årsmöten och dylikt.

Nyinflyttade
Vi välkomnar
- Kasper och Jessica Ezelius som flyttar in
på Hälsogränd 73.
- Viktor Westberg och Therese Helander,
Surbrunnsgränd 60.
- Therese Östrand och Johan Eriksson
som flyttar i på Hälsogränd 111.
Vi hoppas ni kommer att trivas hos
oss på Brunnsängen.

Med hopp om en fortsatt fin
sommar!

