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Nu har vi hösten här och
trattkantareller i skogen
Gott…
Fritidskommittén informerar
Afterwork den 27 september var höstens
första träff där det bjöds på Tacos och skön
musik. Tyvärr utgår årets oktoberfest men
boka in följande dagar:
16/11
Pubkväll
15/12
Tomten kommer
Halloweenbesök av våra barn kvällen 1/11
mellan kl. 18-20.00.
De som vill ha besök sätter ut en lampa eller
dylikt vid sin tomt. Glöm inte att köpa godis!
Målning
Nu är målerijobbet färdigt. Det har löpt på över
förväntan. Och resultatet blev riktigt bra.
Pågående, genomförda och planerade
arbeten
•

•

Hängrännor fortsätter. 1-planshusen är
färdiga. Och 1 ½-planshusen har kommit
halvvägs. Arbetet kommer emellertid ta
vintervila och kommer att åter fortsätta
våren 2020.
Renovering av förrådsdörrar fortsätter och
arbetet med panelen på förråden har
börjat.

Återlämning av färg
Lämna gärna tillbaka överbliven färg och olja
inför vintern – även småskvättar. Färgen
förstörs om den inte förvaras frostfritt.

Magnus nås på 019-240098 eller 0707305677 mellan klockan 07.00-16.00.

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, 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.

Föreningslokalen och släpkärran
När ni hyr lokalen eller släpet, så ska ni
Swisha hyran när ni bokar. Det är mycket
viktigt att det görs samtidigt. Det blir väldigt
krångligt att hålla reda på betalningarna
annars.

lekplatserna. Och det är inte för deras skull
som den är där.

Tennisnätet
Kommer att tas bort 28/10.
Gungorna likaså för en översyn under vintern.

Städdagen 19/10
Vi kör igång höststädningen på lördagen,
kl 09.00. Våra husombud som är på
Gård 1, SG 40-80: Perry Eriksson
Gård 2, SG 2-38, 82-88: Johan Göthlin
Gård 3, SG 1-7, HG 62-100: Danilo Barrera
Gård 4, HG 2-14, 93-121: Vakant
Gård 5, HG 16-60: Per Karlsson
Gård 6,HG 51-91: Kjell Karlsson
Gård 7, HG 1-49: Robin Muskos (tf)
Dom hjälper er igång med allehanda sysslor.
Fikatider: 10:00 Gård 1,2, 10.15: Gård 3,4
10.30: Gård 5,6,7.
Vi hoppas på riktigt fint väder.

Serviceavtal med EON
Styrelsen har tecknat avtal med EON gällande
underhåll och service på våra
fjärrvärmeväxlare. EON kommer att kontakta
alla boende för att göra en besiktning och
funktionskontroll på växlarna. Fortsättningsvis
när något problem uppstår med
fjärrvärmeutrustningen, så ska EON kontaktas
på deras jourtjänst som har öppet dygnet
runt: 0771-880022.
Katter i området
Ni som har katter tänk på dom inte får gå lösa i
området eller åtminstone lämnas utan uppsikt.
Det finns boende som inte uppskattar deras
”påhälsningar”. Dom gillar även sanden i

Inför vintern
När snön nu kommer så ska dom närmaste
parkeringsplatserna väster om sophusen
hållas fria då det är upplagsplats för snö.
Står det bilar där får snösvängen problem med
plogningen.
Trädgårdsavfallet
Sista körning av trädgårdsavfall blir den
29/10.
Sedan startar avfallshämtningen igen i slutet
av april.
Parkeringen
Det har kommit klagomål om dörruppslag på
en del bilar. Tänk på att inte skada bilgrannen
när ni parkerar.
Nyinflyttade
Vi välkomnar
- Malin Lind och Alexander Jansson som
flyttar in på Hälsogränd 72
Vi hoppas ni kommer att trivas hos
oss på Brunnsängen.

