Nytt i föreningen - December
SÄNKT ÅRSAVGIFT 2016
Den 1 januari 2016 sänks avgiften
med 5 %. Skälet är föreningens
stabila ekonomiska situation, de
fortsatt låga räntorna och en
långtidsbudget 2017-2021 som visar
på en väldigt god prognos framöver
för föreningen.
Efter att föreningen haft oförändrad
avgift 2004 -2014 sänktes avgiften
för första gången i år (ca 3 %) och nu
alltså även 2016. Sedan kommer
2004 har inflationen varit ca 13 % och
sänkningarna av avgiften totalt 8 %.
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LYCKAD MALSANERING
Efter att vi upptäckte klädesmal i det
norra källarutrymmet i BA 49 har alla
förråd sanerats av den enskilde.
Utvärderingen efter detta visar att
antalet mal inte ökar och därmed
vågar vi påstå att saneringen har
lyckats. Vi övergår nu till att bevaka
ärendet genom att varannan vecka
kontrollera malfällorna och då och då
sätta upp nya fällor.
Styrelsen uppmanar alla som har
kläder och tyg i sina källarförråd (inte
bara i BA 49 norra) att plasta in all
textil. För säkerhets skull sitter det
också malfällor i alla källarutrymmen
i BA 49 och BA 175.

NYA ELUTTAG PÅ PARKERINGEN
Vi har nu installerat nya moderna
eluttag på våra parkeringar. Fler och
fler upptäcker att det är bekvämt att
boka tiden till sin motorvärmare via
internet eller mobiltelefon. Sedan är
det ju både miljövänligt och
komfortabelt att köra iväg i en varm
eluppvärmd bil. Man kan också ladda
sin hybrid- eller elbil obehindrat. Alla
som hyr har fått nyckel till eluttagen.
Uppgifter om användarnamn och
PIN-kod får man genom att maila till
vår nya parkeringsadress:
parkering@brunnsviken.se
Via inloggningen kan man boka tider
och även avläsa sin elförbrukning.
Från den 1 januari 2016 kommer
föreningen att debitera förbrukad el
med 1 kr/kWh. Elkostnaden
tillkommer i efterhand på ordinarie
hyresavisering.
BRANDSKYDD
Nu i helgtider med många levande
ljus är det extra viktigt att
brandvarnaren fungerar. När bytte
du batteriet senast? Har du en
brandsläckare hemma och står den, i
så fall, så att du lätt kommer åt den?
En brandfilt för att släcka mindre
bränder kan vara en bra investering.
Och varför inte sätta en lite lapp på
ytterdörren som påminner om att
släcka alla ljus innan ni lämnar
hemmet?

SANDNING
Vid halt väglag finns alltid möjlighet för oss
alla att själva sanda med sand från våra gröna
lådor.

Styrelsen vill på årets sista infoblads
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Solna stad bjuder in till informationsträff den 7
december kl.18.30 i IF-husets aula för att
presentera strategin för Bergshamras
utveckling såsom planer för överdäckning av
Bergshamraleden, bostadsbebyggelse och
utveckling av service i området.
Har du inte möjlighet att närvara på
informationsträffen går det bra att läsa om
planerna på solna.se/bergshamra
JULENS BAKSIDA – SKRÄPET
Julen har många mysiga ingredienser, men en
av baksidorna är allt extra skräp. Eftersom
julgranar är extra skrymmande så beställer
föreningen varje år en container för hantering
av dessa (och annat juleskräp). Containern
kommer att finnas på plats runt Tjugondedag
Knut på inre parkeringen. Den levereras den
11/1 och hämtas den 15/1.
TV/IT
Efter utbytet av routrarna verkar det nu som
att i princip alla medlemmar har fullt
fungerande internetuppkopplingar. Om man
av någon anledning bor i en ”radhuslägenhet”
och inte fått sin router utbytt så hör av dig till
itgruppen@brunnsviken.se eller direkt till
Stockholms Stadsnät.

rader passa på att önska alla medlemmar en
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

