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Hösten är här med sina
vackra färger

2020:2

Rena tak som gjorde rengöringsarbetet med
takpannorna kommer nu för en tvättomgång
av takpannorna nu i höst.
Föreningsgården kommer att en få
grundförstärkning då det visats sig att den har
drabbats av en marksättning.
Lyktstolpen utanför HG 41 kommer snart att
installeras, Den kommer få en LED-armatur i
form av en ”kinahatt”.

Bilparkeringen,

Här kommer lite information om vad som
ska hända den närmaste tiden i föreningen.

Hängrännor och stuprör
Nu är alla hängrännor och stuprör utbytta på
husen.
Vad gäller förrådens rännor så bedöms dom
vara i så pass bra skick att dom bara behöver
målas.
Förrådsrenoveringen
Panel bytes där det behövs på förråden och
plank. Surbrunnsgränd är klart. Likaså är det
nästan färdigt i område 3. Hg 62-100.
Förråden målas sen av Zebra måleri. Dock
kommer det snart att göras måleriuppehåll
över vintern.
Sophusen ska ska få målade golv här i höst
och då när det görs kommer vi ta ut kärlen och
soprummet tas ur bruk när så sker. Ni
hänvisas till dom andra sophusen under tiden.
Arbetet tar cirka 3 dagar per sophus.

Våra markerade parkeringsplatser är avsedda
för parkering av personbilar. Ingen parkering
får ske utanför markerade rutor. Parkering av
motorfordon, släpkärror eller husvagnar/bilar är inte tillåten på gång- och cykelvägarna
eller på gräsmattorna. Du får dock tillfälligt
parkera släpkärra eller husvagn/bil under
högst 3 dygn inom de markerade rutorna på
parkeringen. Om Du undantagsvis behöver stå
längre tid, skall Du inhämta tillstånd från
vicevärden eller fastighetsskötaren.
Lastbilar eller andra fordon som upptar mer
än 2 parkeringsrutor, eller fordon med
användnings-förbud, får inte ställas upp på
parkeringsplatserna.
För att möjliggöra städning, snöröjning mm av
området, får fordon parkeras i samma
parkerings-ruta i högst 4 veckor. Om Du
undantagsvis behöver stå längre tid, skall Du
inhämta tillstånd från vicevärden eller
fastighetsskötaren.

Trädgårdsavfall och materialutlämning

Tennisnätet

Sista hämtning av trädgårdsavfallet blir den
27/10 och utlämning av material blir den
30/10.

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

Fastighetsskötsel
Magnus nås på 070-730 56 77.
Och finns på plats: måndag till fredag 07.0016.00.
OBS! Fredagarna fram till den 9/10 kommer
Magnus att ha semester.
Material utlämningen kommer under tiden
vara på torsdagar kl. 13.00-14.00.
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
innan ni lägger ner dom i kärlen. Och ställ inte
in felaktiga sopor, som till exempel en
kontorsstol, kastruller, stora frigolitblock 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!
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.

Bilkörning
I vårt område bor nära 500 personer. Ca 100
av dessa är barn.

Vi vill påminna om att bilkörning inte är
tillåten på våra gång- och cykelvägar!
Självklart är det tillåtet att köra in sin bil för ioch urlastning av varor. Ingen parkering får
ske - endast stopp för lastning.
När ni måste köra in ert fordon på gång- och
cykelvägarna ber vi er för allas säkerhet – kör
sakta, vilket är lika med gånghastighet. Om ni
har hantverkare eller andra som måste köra in
i området, informera då dem om vad som
gäller.
Tänk alltid på att ett lekande barn kan dyka
upp, där Du minst anar det!
Vi behåller gärna alla 100 barnen oskadade!
Slutligen
Välkommen
- Pär och Anna Lundström, HG 121
- Stefan Yildiz, HG 39
- Josefin Sundfjäll, HG 28
Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss på
Brunnsängen!

