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Vårsopningen

Vintern är över 😊 och
Påsken närmar sig

Gjordes snabbt den här gången då det bara
behövde sandas 1 gång i vinter.
Ni som har häckar mot gång och cykelvägar,
sopa gärna upp det skräp ligger på asfalten
under häckarna. Det tar inte lång stund och det
kommer att se så mycket bättre ut efteråt.

Årsmötet
Årsmötet flyttas fram till den 16/6, kl
18.30. Om vädret tillåter kommer mötet
hållas ute på trädäcket vid
föreningsgården.
Hälsningar Ove Gidlöf / Ordför.
På grund av corona-pandemin blir
vårstädningen inställd.
Man kan ju passa på och fixa lite omkring där
man bor ändå.
Äntligen går vi mot soligare tider och värme.
Och trots att corona är här med allt vad det
ställer till med, så kan vi i alla åtminstone ha
det bra på våra innergårdar när så vädret
tillåter.
Här kommer lite information om vad som
ska hända den närmaste tiden i föreningen.

Hängrännor och stuprör
Har startat upp igen. Urban fortsätter med
1 ½-planshusen och kommer att jobba sig
framåt mot surbrunnsgränd.
Förrådsrenovering pågår också
Panel bytes där det behövs på förråden och
Surbrunnsgränd är snart klart. Ni som sen vill
måla, hör av er till Magnus så får ni färg.

Bollspel
Nu när det börjar bli ljust och trevligt att vara
utom hus vill vi påminna alla boende – såväl
barn som vuxna – om att allt bollspel är
förbjudet på gårdarna! (Till bollspel räknas
fotboll, basketboll, handboll, lek med boll och
racket mm mm.)
Att vi i föreningens stadgar har denna
bestämmelse beror på att brevlådor,
blomkrukor mm kan bli skadade men också
för att ljudet av dunkande bollar är allmänt
störande för övriga boende.
Allt bollspel hänvisas till föreningens
fotbollsplan, fotbollsplanen i ”gamla
grusgropen” eller till gräsytan bakom SG 18-30
och SG 40-50.
Uthyrningen av föreningslokalen samt
släpkärran. Det slarvas en del med
betalningen av dessa. Hyran ska alltid
betalas I samtidigt när ni bokar tiden! Vi får
lägga en massa extratid på kontroll och

redovisning när ni inte betalar samtidigt som
bokningen.
Lösspringande Katter
Det har kommit in klagomål på lösspringande
katter. Det är inte tillåtet med djur som rör
sig fritt i området. Tänk på det för allas
trivsel.
Vad gäller grillning, så visa hänsyn till era
grannar avseende rök och os som kan
upplevas störande.

innan ni lägger ner dom i kärlen. Och ställ inte
in felaktiga sopor, som till exempel en
kontorsstol, kastruller etc. Dom slänger ni
gratis på en återvinningsstation. Vi som
förening får däremot betala 300 kronor varje
gång vi kommer med sopor.

Kompostkärlen i soprummen
Det är fortfarande några boende som använder
plastpåsar till sitt komposterbara
hushållsavfall i stället för de bruna
papperspåsarna. Det är även några som lägger
papperspåsen i en påse av plast. Båda
varianterna är absolut förbjudna.
I kompostkärlen får inget av plast finnas!
Det är både en onödig och otrevlig
arbetsuppgift för mig att behöva stå och
sortera påsarna i kärlen.

18 Uteplatser
Om Du vill bygga eller bygga om en uteplats måste Du ha styrelsens tillstånd. Ansökan skall
innehålla ritning/skiss med mått och förklarande text. Du skall också bifoga medgivande från
grannar. Uteplatskonstruktionen får inte påverka husets tak eller vattenavrinningssystem.

Slutligen
Välkommen
- Kristina och Mats Erik Jöesaar, HG 68
- Johanna och Rasmus Tordell, SG 44
Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen!

Tänk på att Du själv bekostar demontering och återmontering av byggnationen om det är
erfordras, för att föreningen skall kunna genomföra reparationer, ombyggnader etc.
Du har också underhållsansvaret för uteplatsen.

Trädgårdsavfall och materialutlämning
Körning av avfallet börjar vi med igen den
21/4. Och materialutlämningen startar vi upp
med på fredagen den 24/4 mellan kl. 13.0014.00.
Fastighetsskötsel
Magnus nås på 070-730 56 77.
Och finns på plats: måndag till fredag 07.0016.00.
Nytt nummer
Vid behov av akut hjälp under lediga dagar –
ring HSB Service 010-3032700.
Sophusen
Vi vill påminna er om att vara noggranna med
sorteringen av soporna. Platta till kartongerna

Glad Påsk önskar Styrelsen och Magnus!

