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FÖRENINGSDAGEN
Årets första föreningsdag går av stapeln lördagen den 13 maj. I vanlig ordning inleds den
med städning klockan 10.30. Ca 13.30 bjuder föreningen på förtäring. Vad det blir vet vi inte
i dagsläget men att det blir något gott det vet vi. Inte heller tema är bestämt. Kanske kan just
du bidra med en idé eller något aktuellt tips om aktivitet?
Arrangemangsgruppen kommer att skickas ut inbjudan.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Årets föreningsstämma kommer att genomföras torsdagen den 18 maj. Traditionen att bjuda
på lite gott en stund före stämman fortsätter – från c:a kl.18.30 är således alla välkomna på
lite mingel, innan vi startar den formella stämman exakt kl. 19.00. På stämman redovisas det
gångna räkenskapsåret (kalenderåret 2016). Dessutom informeras om vad styrelsen gjort,
aktuella frågor tas upp och medlemmarna har möjlighet att ställa frågor och utöva sin rösträtt. Efter stämman, brukar vara omkring klockan 21, bjuds alla på smørrebrød, öl/vatten
och kaffe.
Kallelse med anmälningstalong samt årsredovisning 2016 delas ut i april/maj. Plats för mötet
är inte bestämt. Underlaget kommer även att finnas på vår hemsida.

BREDDADE P-PLATSER?
Tycker du att det är lite trångt på våra parkeringsplatser? Ett skäl till det kan vara att bilarna
idag är bredare än för 25 år sedan då parkeringarna byggdes. Inom teknikgruppen finns därför tankar om att bredda p-platserna något. Hör gärna av dig till teknikgruppen med idéer
och synpunkter på detta.
I samband med breddningen finns även tankar om att förbereda för att installera laddstolpar
med EU-standarden ”Typ 2 eluttag” för elbilar - om intresse finns.

SOLEL
Styrelsen planerar nu för att föreningen ska producera egen förnybar solel. Av de två alternativen som nämndes i förra infobladet är taken på hus E1 (BA 41-49) och hus E11 (BA 175)
mest fördelaktiga. Vår egna förnybara el kommer att kunna motsvara 25 % av föreningens
elförbrukning för tvättstugor, hissar, belysning, värmepump, laddstolpar etc. Mer information finns på föreningens hemsida under Ekonomi. Det går också bra att kontakta solgruppen på adress sol@brunnsviken.se

FÖRENINGENS LÄGENHET
Du vet väl, att föreningen har en möblerad tvårumslägenhet som kan användas av medlemmar för kvällsaktiviteter eller hyras för besökande till medlemmar. Det kostar 350
kr/dygn inklusive p-plats. Lägenheten ligger i markplan och till lägenheten hör en trevlig ute-

plats med trädgårdsmöbler. De senaste åren har omfattande renoveringar gjorts bl.a. i badrummet. Om ni inte har tillräckligt med plats hemma vid besök av vänner och anhöriga, är
detta ett ypperligt tillfälle, att hyra en fullt utrustad lägenhet till ett humant pris. Boka direkt
via hemsidan.

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL OCH GODKÄNDA FLÄKTAR/SPISKÅPOR
I skrivande stund genomförs den regelbundna och obligatoriska ventilationskontrollen. På så
vis försäkrar vi oss om att vi har ett gott klimat i våra lägenheter. I samband med detta har
återigen frågan om köksfläktar blivit aktualiserad. Styrelsen håller nu på att se över och uppdatera de tidigare rekommendationerna och tittar på det utbud som finns på marknaden i
dag. Information om detta kommer på hemsidan. Fortfarande gäller att alla fläktar måste
vara utrustade med spjäll och en möjlighet att ställa in ett så kallat grundflöde.
• I punkthusen (BA 49 och BA 175) får inga fläktar/spiskåpor med motor installeras.
• I radhuslängorna kan fläktar med en svagare ”hjälpmotor” installeras förutsatt att
dessa har spjäll och inställning för grundflöde. Dessa fläkttyper kallas ofta för Alliance
lägenhet eller Assist lägenhet. Motorstyrkan får inte överskrida 100 watt.
Det är viktigt att ni tar kontakt med teknikgruppen om ni planerar att byta köksfläkt.

MILJÖ & TRÄDGÅRD
Den stora pilen på östra innergården fäller grenar av varierande storlek – ibland farligt stora
och tunga. Styrelsen vill därför fälla trädet, vilket kräver tillstånd av Solna stad eftersom det
är ett skyddsvärt träd i Nationalstadsparken. Efter en del pappersarbete är nu tillståndet
klart och trädet kommer att tas ned bit för bit av arborister. Detaljerad information kommer
att delas ut till närboende innan fällningsarbetet påbörjas.

SÄKERHET & GRANNSAMVERKAN
Polisen i Solna & Sundbyberg har haft hektisk period under hösten då inbrotten steg
markant. De flesta inbrotten har skett via altandörr eller fönster i markplan.
Grannsamverkansgruppen delade i december ut en lista med tio råd för att öka skyddet mot
just inbrott.
Lokalpolisen förespråkar hemmalarm, att inte förvara stegar utomhus, hälsar på personer i
grannskapet, kontrollera att altandörr eller balkongdörr har ett ordentligt lås, metallskiva i
dessa dörrar, utebelysning som har rörelsevakt samt att märka upp värdesaker med MärkDNA. Slutligen meddelar polisen att medborgarlöften i stort sett är klara för både Solna och
Sundbybergs stad, vilket kommer att meddelas via lokalpressen.

SANDNING & SKOTTNING
Vid halt väglag finns alltid möjlighet för oss alla att själva sanda med sand från våra gröna
lådor. Det finns även gemensamma snöskyfflar i trapphusen, soprummen och i vissa cykelförråd.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

