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”För 17:on”
Läs mer om detta!
Kosta inte på ditt badrum

Sida 1

Ordförande har ordet!

Sida 2

Nya medlemmar

Sida 2

Kluringar

Sida 2

Studier

Sida 3

600:- för en

Sida 4

felparkering?

Vi ska även försöka göra informationsbladet till-

Fritidskommittén

Sida 4

gängligt på vår hemsida. brfkolarhagen.se

informerar

Fastighetsjour!
Du har vill inte glömt att vi har nytt journummer? Det nya numret är 103277. Läs på anslagstavlan om giltiga skäl annars riskerar du
att få betala utryckningen själv.
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Stambytet!
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Planerna ligger fast att påbörja stambytet hösten 2006. Styrelsen
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förändringar i badrummen. Vi arbetar för närvarande med vilka
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möjligheter och begränsningar vi har att gå tillväga. Det finns
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många tekniska problem att övervinna som inte är så vanliga i såAn d
dan här fall. Badrumsmodulen med synnerligen sneda väggar är en av dem.
Andra är rör ingjutna i bärande delar. Men problem är till för att lösas och vi är hoppfulla att hitta de mest praktiska och ekonomiska förutsättningarna att lyckas. Vi har utsett en
provlägenhet där vi kommer att prova en del av de idéer vi har på möjliga lösningar. Arbetet
med den kommer att påbörjas inom någon vecka.
E

Aktuell information

Nya medlemmar!

Informationsbladet ”För 17:on” vänder
sig till medlemmarna i brf Kolarhagen.
Redaktör Ulf Holgersson
Tel. 149811
E-post brfkolarhagen@tele2.se
www.kolarhagen.se

”För 17:on”

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna
till vår förening och hoppas de ska trivas.
Samtliga har eller kommer att få besök av sitt
husombud.
Ida Englund

Ordföranden har ordet

Theres Ericsson

Vintern har inte riktigt kommit till
oss i år. Skönt tycker en del men
andra som till exempel min
skånska make har saknat snön.
De få gånger som vi haft snö har han satt på
sig skidorna och tagit några varv i Bjurhovdaskogen.

Marcus Oswaldsson
Isabell Höiby
Birgitta Sevelin
Staffan Eriksson
Bo Lindholm

Vintertid är jag extra glad över att bo i lägenhet
för då slipper jag skotta snö! Det finns även
många andra fördelar med att bo som vi gör,
men även nackdelar. En företeelse som jag vet
att många tycker är mycket besvärande är att
det är lyhört mellan lägenheterna. Något som
även kan vara lite charmig som när man hör
grannen sjunga i duschen på morgnarna. Ett
ljud som inte är lika charmigt är grannens stereo och borrmaskin vid ”fel” tidpunkter.
I vår förening har vi ordningsregler där det står
tydligt vid vilka tider som dessa ljud är tillåtna.
Om vi alla håller oss inom dessa ramar blir det
trevligast för oss alla. Ordningsreglerna är fastställda av oss medlemmar på stämman. En
regel som vi har som jag vet att det varit stora
diskussioner om är förvaring av personliga tillhörigheter i entréer på våningsplanen och loftgångarna. Den regeln kan vi i föreningen inte
styra över för den kommer från brandskyddsmyndigheten. På grund av just denna regel har
jag själv en cykel som står parkerad i hallen,
ett utrymme jag skulle kunna ha något annat
trevligt på.
Varma vinterhälsningar
Eleonor

Sida 2

Ulf Myhr
Roger Lindberg
Christer Sjögren
Ahamed Sabah Jamel
Sara Elander & Niclas Ohlsson

Kluringar?
Jag tillhör dig men alla andra använder mig oftare
än du själv gör.
Vad är jag?
Vad är det som har floder men inget vatten, skogar men inga träd och städer men inga hus?
En liten olydig svanunge ville över en å, men han
kunde inte flyga över och inte hoppa över och
hans mamma hade förbjudit honom att simma
över. Men den lilla svanungen kom ändå över till
andra sidan.
Hur gick det till?
Rätt svar på kluringarna hittar du på sida 4.

K e r a m ik

Kurser & fritidsverksamhet

”För 17:on”

Sida 3

Kursverksamheten bedrivs i vår fina stuga i lekparken Alla medlemmar är
hjärtligt välkomna att deltaga i de aktiviteter vi har att erbjuda.

NYHET!
Vill du lära dig mer om
data-behandling? Kolarhagen har avtal med
ABF som kan erbjuda
dig grundläggande kurser. Kurserna bedrivs i
ABF:s lokaler. Du har
möjlighet att lära dig:

M1-2 Allmän IT/ WindowsXP
M3 Word 2003
M4 Excel 2003
M5 Excel DB alt.Access2003
M6 PowerPoint 2003
M7 Internet & Outlock
Det lätta datakörkortet

Pris?
Du får 40% rabatt (gäller endast
modul 1-7)
+ 200 kr från föreningen.
Studieprogram + anmälningstalong
finns på Kolarhagens expedition.
Kurserna startar när de är fulltecknade.

som innehåller modulerna
1,2,3,7.

Syjunta!

Syjunta
Är du intresserad av att sy, sticka, virka, brodera eller varför inte bara att umgås över en kopp kaffe? Då
skall du ansluta dig till syjuntan som träffas varannan onsdag kl 13 – 16. Ta tillfället i akt att skaffa nya bekanta under gemytliga former. Kontakta Veronica Roos på telefon 14 30 61 eller använd talongen.

Målarkurs

Den populära målarkursen är i full gång. Kursledare är Liisa Ring. Alla
intresserade är välkomna när höstterminens kurs startar. Du behöver
inga förkunskaper. Liisa hjälper dig att komma igång. Du kan måla på
vad du vill och med vad du vill. Ingen kursavgift.

K u rser
J a g v ill a n m ä la m ig till:



M å la r k u r s

Keramikkurs



S y ju n ta

Keramikkursen är nu i full gång. Den har rönt ett enormt intresse. Vi
planerar att starta en ny kurs i höst. Nya och gamla deltagare är välkomna att anmäla sig. Du som är intresserad hör av dig till undertecknad eller använd talongen. Ingen kursavgift.



F lu g b in d n in g



K e r a m ik k u r s

J a g ö n s k a r a tt d e t s ta rta s
e n k u rs i fö lja n d e :

Flugbindning

… … … … … … … … … .…

Behöver du nya flugor till sommarfisket? Flugbindarna håller på år efter

… … … … … … … … … .…

år och önskar se nya ansikten vid sina sammankomster.

… … … … … … … … .… ....

Kontakta Rolf Lilja på telefon 13 66 03 eller använd talongen.

Vävstugan

Som många av er redan har sett har vi fått en ny vävstuga i tvättstugan. Du som är intresserad av att utnyttja våra vävstolar kan ta kontakt
med Dagny Erlandsson på telefon 12 61 09 eller Inga Sjuls telefon
41 26 64 eller använda talongen. Obs ej kurs. Dagny och Inga hjälper
dig att komma igång.
Nya förslag?
Om du har idéer när det gäller kursverksamheten i övrigt är vi tacksamma om
du hör av dig till styrelsen eller Elisabet Norgren telefon 14 90 34 eller använd
talongen och lämna den i brevlådan på styrelseexpeditionen.

N a m n … … … … … .… .… .
… … … … … .… … ...… .…
… … … … … .… … ...… .…
L g h n r… … ..… … … … … .
T fn … … … .… … … … .… .
Läm nas på
s ty re ls e e x p e d itio n e n

Elisabet Norgren
Studieorganisatör

Information från fritidskommittén

”För 17:on”

Sida 4

genom Titti Melender

4/4 & 11/4

Årskort till
Bastu & gym
OBS!
Passa dessa
Datum & tider!

Årskorten till bastu och gym kommer att säljas på expeditionen två måndagar i april.
Rolf Norman kommer att sitta där måndagen 4/4 mellan kl 10:00 - 12:00 och 18:00 20:00. Samma tider kommer att gälla måndagen 11/4.
Vi ser gärna att så många som möjligt försöker komma och betala
sina årsabonnemang under dessa tider. Du som inte har betalat får
ditt kort spärrat, och då kommer Du inte in till varken tvättstuga eller
bastu/gym.

Gårdsfesten 2005

Efterlyses!

Gårdsfesten kommer vi i år att ha onsdagen den 8/6! Har du
några loppisprylar att avvara (ej större möbler), så kan du lämna in dem till Ulf Holgersson på expeditionen eller ta kontakt
med fritidskommitténs ordförande
Rolf Norman på tel: 070 - 237 56 86.

Fritidslokalen

Loppisprylar till
gårdsfesten. Intäkterna går
oavkortat till vår
fritidsverksamhet

60
0:-

Du vet väl att fritidslokalen kan bokas av medlemmar för fester, dop & middagar mm? Fullutrustad för 50 personer.
Bokning och ifyllande av kontrakt sker på styrelseexpeditionen Norrbygatan 5.
Öppet alla vardagar i veckan 8-17.00 samt helgfria tisdagar mellan 18-19.00.
Svar på Kluringarna.
1) Ditt namn. 2) Kartan. 3) Eftersom den var olydig
simmade den över till andra sidan trots sin mammas förbud. Enkelt va?

Nya avgifter för P-böter!

Nu kostar det inte mindre än 600:- att
parkera inne på gårdarna längre än 11
minuter. Den nya taxan följer den som
numer gäller för hela Västerås stad.
Parkeringstillstånd kan fås på styrelseexpeditionen för särskilda tillfällen och
vid av eller inflyttning. Dessutom kan
10 dagars parkering på gästparkeringen köpas för 72:- om du får besök som
ska stanna över en längre tid.

