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Hasseln 80 år!  

I år firar Brf Hasseln 80 år som förening, en riktig 
gamling alltså! HSB hälsar att vår förening var den 
andra som startades i HSB Östergötland.  

Glöggfika

I och med vårt 80 års jubileum har föreningen fått 
en trivselpeng i present av HSB, som styrelsen 
tänkte använda för att bjuda in alla medlemmar på 
glöggfika. Datum och mer info kommer.  

Jouren

Vi vill bara påminna er alla om att HSB jour 
ringer vi till enbart vid akuta ärenden, dvs det 
som inte kan vänta till nästa vardag! Lite som att 
du behöver ambulans, istället för att ta dig till 
vårdcentralen. 

Felanmäler gör du enkelt via Mitt HSB.  

Tillsammans kan vi se till så att våra pengar går 
till saker som vi alla har nytta och glädje av, 
istället för att jouren ska bli utkallad för saker 
som det inte är någon panik med.

Elskrot

I sopphuset finns en låda/container märk för 
”Elskrot”. I den slänger vi alltså sådant som är 
typiskt elskrot…För dig vars saker inte stämmer in 
på det som står på resp. behållare, finns det 
återvinning närmast på parkeringen vid 
brokindsleden/lasarettsbacken. Det är också fritt 
fram att använda den container som kommer till 
oss två gånger om året. 

Hur går det för våra solceller? 

Våra solceller jobbar på för fullt med att producera 
el till oss. Det som vi inte kan ta hand om säljer vi 
vidare till andra aktörer på elnätet.  

På bilden ser ni det totala på hur det sett ut under 
2021 på tre av våra hus. Hittills i år har vår 
anläggning på totalt 129kW producerat 81400 
kWh som sålts för ca 150 000kr. Riktigt kul vår 
investering redan ger så stora resultat. 
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