
 

 

 

 

 

 

 

  

BYGG/TEKNIK 
Fjärrvärme 
Värmen i lägenheterna har periodvis 
varit låg på senare tid. Det beror på 
att det pågår arbete med att hitta en 
bra komfortnivå för fjärrvärmen, 
vilket blir klart inom kort. 
 

Lekplatser 
I vår kommer några av gunghästarna 
att bytas ut på lekplatserna. Förslag 
på andra ändringar lämnas till 
styrelsen. Kontakta 
bjorn.gardarsson@fhp.nu 
mobil:0730707683 
 

Renoveringar i lägenheterna 
Glöm inte att söka ändringstillstånd 
från styrelsen. Blankett hittar ni på 
föreningens hemsida. Skicka till: 
teknikgruppen@brunnsviken.se  
 

ARRANGEMANG 
Föreningsdagen  
Väl mött den 9 maj. Då får vi chansen 
att träffa alla våra fina grannar och 
umgås samtidigt som vi gör vår 
trädgård fin. 
 

TV/IT 
Under v.7 och v.8 har föreningen haft 
problem med stabiliteten på 
Internetuppkopplingen. Stockholms 
stadsnät har blivit underrättade och 
bytt ut ett antal switchar. Om ni har 
fortsatta problem med 
uppkopplingen, kontakta IT-gruppen. 
 

 Webbplatsen 
Vi kommer att göra en 
ansiktslyftning av föreningens 
webbplats under kommande veckor. 
Vill man tjuvkika på arbetet kan gå in 
på ”brunnsviken.bostadsratterna.se”.  
När all väsentlig information är 
överflyttad från gamla sidan så 
kommer den släckas ner, men 
adressen kommer fortsättningsvis 
att vara ”www.brunnsviken.se”. 
 

E-postlistor 
Den lista som styrelsen har över 
medlemmarnas e-postadresser är 
gammal och behöver uppdateras. Vi 
ber därför de medlemmar som är 
osäkra på om vi har er e-postadress 
att skicka ett mail till 
itgruppen@brunnsviken.se där man 
anger sitt namn och gatunummer. 
 

ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA 
Årets föreningsstämma kommer att 
genomföras torsdagen den 21 maj kl. 
19.00 i Sfärens kyrka. Traditionen att 
bjuda på lite gott en stund före 
stämman fortsätter – från ca kl.18.30 
är således alla välkomna på "mingel" 
innan vi startar den formella 
stämman exakt kl. 19.00. På 
stämman redovisas det gångna 
räkenskapsåret (kalenderåret 2014). 
Dessutom informeras om vad  

 
 

          VÄND BLAD  

Nytt i föreningen - februari 

ORGANISATION 
Brf Brunnsviken 
Bergshamra Allé 49 
170 77 SOLNA 
 
 
FELANMÄLAN 
felanmälan@brunnsviken.se 
 
 
WEBBSIDA 
www.brunnsviken.se 
 
 
 

2015 
Infoblad 1 
Brunnsviken 

mailto:felanmälan@brunnsviken.se


 

styrelsen gjort, aktuella frågor tas upp och 
medlemmarna har möjlighet att ställa frågor 
och utöva sin rösträtt. Efter stämman bjuds 
alla på smörrebröd, öl/vatten och kaffe i 
restaurangen intill. 
 
Kallelse med anmälningstalong samt års-
redovisning 2014 delas ut i maj. Underlaget 
kommer även att finnas på vår hemsida.  
 

EKONOMI 
Årsavgiften sänktes den 1 januari 2015 efter 
att ha varit oförändrad i elva år. Skälen till 
sänkningen är föreningens stabila ekonomiska 
situation, de fortsatt låga räntorna och en 
långtidsbudget 2016-2020 som visar på en 
väldigt god prognos framöver för föreningen. 
Sänkning blev i genomsnitt ett par procent. 
 
De nya årsavgifterna är nu helt och hållet 
baserade på andelstalen i föreningen. Detta 
innebär att bränsletillägget tagits bort 
samtidigt som den formella årsavgiften 
höjdes. Alla fick efter denna beräkning en 
något lägre avgift. Samtidigt togs även 
eltillägget (25 kr/mån) på parkeringshyran bort 
och istället höjdes parkeringshyran med 
samma belopp. 
 
Under budgetarbetet i höst kommer styrelsen 
att återigen överväga en sänkning av års-
avgiften om ränteläget bedöms fortsatt lågt 
framöver. 
 

SÄKERHET  
Grannsamverkan 

Det har bildats en grannsamverkansgrupp i 
föreningen som består av Gunilla Edgren-
Nybom (sammankallande), Anita Klingberg, 
Krister Rentorp, Christian Thunborg och 
Charlotte Örnlid. 
 

 

 Föreningen har låtit montera nya kraftiga 
fönsterlås i föreningslägenheten och i 
tvättstugan BA 49. Låsen öppnas med 
lägenhetsnyckel resp. tvättstugenyckel. 
 
Föreningen har märkt upp alla värdeföremål 
som föreningen äger med en speciell DNA-
vätska från Stöldskyddsföreningen. En flaska 
kostar 795 kr och det är väldigt enkelt att 
pensla på vätskan på föremålen. Polisen kan 
lätt identifiera denna märkning. 

 
TRÄDGÅRD 
Trädgårdsgruppen kommer nu att färdigställa 
Fontänparken. Den ska ljussättas med 
belysning inne i fontänen och ljuseffekter på 
några växter och ett träd. All belysning 
kommer att riktas uppåt i smala ljuskäglor. Vid 
175:ans entré kommer vi att plantera mera och 
flytta cykelstället en liten bit. 

 
ALLMÄN INFO  
Sandning 
Vid halt väglag finns alltid möjlighet för oss alla 
att sanda med sand från våra gröna lådor 
  

Nya parkeringstillstånd 
Under 2015 och 2016 har föreningen infört nya 
orange parkeringstillstånd (48-timmars och  
8-timmars). De gamla blå tillstånden gäller inte 
längre och p-bolaget Länsparkeringar är 
informerade om förändringen. 
 
 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 

  


