
 

 

 

 

 

 

 
TRÄDGÅRD 
Under senhösten ska belysning 
installeras i Fontänparken. Muren, 
fontänen och ett av träden kommer 
att bli belysta. I planteringarna blir 
det svagt lysande pollare.  
Belysningen är vald så att den inte 
sprider störande ljus till närliggande 
bostäder. Den tänds och släcks 
samtidigt som övrig utomhus-
belysning. 
 
MALMÖTE 
Förråden i det norra källarutrymmet, 
BA 49, bör nu vara sanerade av 
respektive innehavare. Alla textilier 
ska ha tvättats eller frusits ned och 
sedan plastats in. Vi håller nu på att 
utvärdera denna åtgärd genom att se 
om några malar fastnar i de malfällor 
som gillrats. Om det är malfritt så 
fortsätter vi att bevaka, men om 
malen överlevt så måste vi gå till steg 
2 (se tidigare info) tillsammans med 
saneringsfirman Nomor. Alla berörda 
träffas direkt efter samlingen vid 
föreningsdagen, kl 10.30 den 10 
oktober, för diskussion om hur vi går 
vidare. 

Vi uppmanar alla att plasta in sina 
textilier och påminner även om det 
gamla rådet att inte placera 
fuktkänsliga föremål direkt på 
betonggolvet i källarutrymmena. 

 
 

 KOPPELHAKAR TILL FÖNSTER 
Föreningen har köpt in koppelhakar, 
eftersom de slits ut med åren. 
Hakarna är de små järnbeslagen som 
håller samman fönstren. På 
föreningsdagen finns det möjlighet 
att få några för egen montering. 
Därefter kan man kontakta 
Teknikgruppen för fler, så länge 
lagret räcker. 
 
NYA ELUTTAG PÅ P-PLATSEN 
De gamla mekaniska klockorna för 
eluttagen på våra parkeringar 
kommer att bytas ut i mitten av 
oktober. Då kommer nya digitala 
klockor att installeras. Med de nya 
uttagen kan man ställa in avgångs-
tiden (digitalt) vid stolpen men även 
över internet, via sin dator eller 
mobil. Den nya tekniken ger också 
möjlighet att mäta elförbrukning. 
Ägare till elbilar kan med de nya 
uttagen ladda bilens batterier (max 
10 A) och är inte låsta av någon 
maximal laddningstid, som tidigare 
(då det var tre timmar).  
 
Mer info samt manual finns på 
föreningens hemsida. 
  

 

Nytt i föreningen - Oktober 

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

2015 
Infoblad 3 
Brunnsviken 

 

 

          
VÄND BLAD 

mailto:felanmälan@brunnsviken.se


 

 

 
 
TVÄTTSTUGORNA 
På årsmötet i maj bildades föreningens 
tvättstugegrupp: Tvättstugans vänner. Pia 
Lindbäck, Gunilla Edgren-Nybom och Thomas 
Järmén ingår i gruppen, som kommer att titta 
på vad som bör åtgärdas avseende underhåll 
och nya inköp i de båda tvättstugorna. 
Tvättstugorna är 25 år gamla och behöver 
kontinuerligt förbättras.  

 

SMART DNA 
Det finns fortfarande möjlighet att hämta ut 
sitt märk-kit hos Johanna König, BA 151.  
Fr o m föreningsdagens eftermiddag kommer 
man att få boka tid för utkvittering. Mer info 
om detta kommer att anslås i tvättstugorna 
och på hemsidan.  

 

LEKPLATSER 
Föreningen har genomfört en besiktning av 
lekplatserna och vi kommer att åtgärda de 
brister som uppmärksammades.  
 
Som ett andra steg går vi vidare med att se 
över hur vi på lite längre sikt kan genomföra 
ytterligare förbättringar av lekplatserna till 
glädje för boende i föreningen, barn såväl som 
vuxna.  
 
Vill ni engagera er i detta arbete är ni 
välkomna att kontakta 
lekplatser@brunnsviken.se 

 
 

 
 

 

  
 
ROUTERBYTET 
Som alla i radhuslägenheterna blivit varse så 
har routrarna nu bytts ut. Arbetet gick över lag 
bra, men inte smärtfritt på alla håll och 
Stockholms Stadsnät har blivit informerade 
om bristerna. Upplever ni några tekniska 
problem så tveka inte att höra av er till 
Stockholms stadsnät för felanmälan eller till 
IT-gruppen här i föreningen. En manual till 
routern finns tillgänglig på föreningens 
hemsida. 
 
 

FÖRENINGSDAGEN 
Sist men inte minst vill vi påminna om 
föreningsdagen. Lördagen den 10 oktober är 
det dags. Vi samlas kl 10.30 och arbetar med 
nedanstående uppgifter. Kl. 13.30 bjuder 
föreningen på förtäring. Ni har väl anmält er? 

Container är beställd till 7-14 oktober. 

Det vi tillsammans ska göra är: 

- omplantering och nyplantering av 
växter 

- dressning av gräsmattor 

- lökplantering 

- översyn av gräsklippare  

- lite ogräsrensning 

- städa soprummen 

- möjlighet att kvittera ut Smart DNA 

Väl mött! 
 
/Styrelsen 
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