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2022 är nästan här
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Fastighetsskötsel och expedition
Magnus nås på 070-730 56 77.
Mail: vicevarden@passaren.se
mån-fre 07.00-16.00
Under nyårshelgen kommer Magnus ha lite
ledigt. Dom dagar det gäller 29-30/12 och 7/1.

Det blir ett nytt år i år också. Låt oss hoppas
2022 blir ett bra år!

OBS nytt nummer
Vid behov av akut hjälp under lediga dagar –
ring HSB Service 010-3032700. OBS. Detta
ska endast användas vid akuta fall där fara
för fastighet eller människa föreligger.

Tomten kom
Tomten kom i år , och hade med sig lite klappar
och förtäring. En uppskattad tradition bland dom
boende I vinterkylan.

Pingisrummet
Här gäller numera följande att små barn alltid
ska ha målsman med sig. Det finns
träningsredskap där som man kan skada både
sig själv och andra på. Upp till 15 år krävs en
vuxens närvaro.

Medlemsmötet 25/11
En avgiftshöjning på 2% är gjord pga. ökade
driftskostnader, såsom fastighetsskatt, räntor,
vatten etc.

Genomförda och pågående arbeten
•
•
•
•

Garagetaksrenovering är tänkt att starta till
våren
Cardie bygg är nu klara med att renovera
förråd. och plank.
Målning av plank och förråd startar till
våren igen.
Laddstolpar finns kvar som en kommande
installering, men prio ligger att få färdigt
garagetaken först.

Brandsäkerhet

Under advent, jul- och nyårshelgerna tänder vi
gärna levande ljus. Att aldrig lämna ett rum
med levande ljus är en självklarhet för alla.
Men julstress och glömska lurar alltid runt
hörnet.
Innan du lämnar ett rum – kontrollera att alla
ljus är släckta
Bilkörning
För allas säkerhet ber vi er som kör bil till och
från parkeringen att köra sakta. Inne bland
husen är det endast tillåtet för lastning och
lossning, när det är gjort ska bilen köras ut
snarast i gånghastighet högst 7 km i timmen.
Det finns många lekande barn
som kan dyka upp där man
minst anar det. Vi ber även er
föräldrar att uppmana
barnen att inte leka på
parkeringarna.

Nyårsraketer och smällare
Är inte tillåtna i föreningen! Det finns risk
för brand samt våra husdjur far illa av allt
smällande, så visa hänsyn och håll dessa
pyrotekniska ting från vårt område.
Skador som uppstår i föreningen
Ibland händer det att skador uppstår på
föreningens egendom. Det kan man förstå
händer ibland.
Däremot när skadorna inte anmäls. T.ex.
när det uppstår skador på släpkärran och
efterföljande användare serveras en trasig
kärra. Är inte rätt. Kontakta Magnus så han
kan reparera eller ersätta det som har gått
sönder. Skärpning!
Julgranar
Tjugonde dag jul infaller som alltid den 13/1.
Om du vill, hämtar vi din gran på fredagen, den
14/1. Gör som vanligt, ställ ut granen vid
förrådet väl synligt (utan ljus och fot!) senast
07.00.
Soprummen
Nu inför helgen så blir det mängder av sopor.
Se nu till att det sorteras ordentligt, kartonger
plattas till och skulle det bli fullt i kärlen, vänta
med att kasta skräpet tills kärlen blir tömda.

Serviceavtalet med EON gällande våra
värmeväxlare
Serviceavtalet med EON har upphört.
Hädanefter ska ni om fel uppstår kontakta
Magnus under dagtid, måndag till fredag. Han
kontaktar därefter reparatör. Övrig tid
kontaktas HSB jouren: 010-303 27 00.
Ett fel som dock kan uppstå är att säkringen i
elskåpet har gått sönder, kolla upp det innan
ni ringer till jouren.

Is på tennisplan
Så fort som vädret tillåter, så kommer vi
naturligtvis spola is på tennisplan.
Intresserade får gärna hjälpa till med spolning,
hör av er till Magnus i så fall.
Ett stort tack till dom boende som sköter
om isen så bra!

Garagen
Glöm inte att låsa era portar ordentligt.
Det finns tjuvar som gärna går in och stjäl
era däck t.e.x.
Får ni problem med portarna, ring Magnus och
felanmäl så fort som möjligt.
Välkommen, nya medlemmar!
-

Mikael Nilsson och Anna Bergendal
Julia Hermansson och Andreas Olofsson
Frida Svalmark
Ritva Rihimäki
Mohammad Bassem Saleh och Ghada
Nasir Abdulrahman
Filip Jönsson och Linn Persdotter
Eriksson
Johan Birgersson och Isabelle Eriksson
Marcus Kristensen
Magnus Tunmats och Johanna Rydberg
Malin Karlsson
Andreas Lidner
Gururaja Kumar Belur Shekhar Shetty
Vi hoppas ni kommer att trivas hos
oss på Brunnsängen.

En påminnelse när det gäller hyra av
släpkärra eller föreningslokal.
Betalning ska alltid göras i samband med
bokning.

God Jul och Gott Nytt År
Till er alla önskar styrelsen,
fritidskommittén, Magnus och Alexander
(vår praktikant).

