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Nytt i föreningen – juli 2017
FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningens ordinarie stämma genomfördes den 18 maj i en föreningslokal på Barks väg.
Stämman utsåg styrelsen som nu består av Lars-Åke Hansson (ordf), Björn Gardarsson (v
ordf), Johanna König (sekr), Gunilla Edgren-Nybom, Karin Lundberg och Michael Bjersander
samt Negusse Berhe och Alf Lindström som suppleanter. Elisabeth Sandström valdes till
revisor med Petter Sylvan som suppleant. Valberedning utgörs av Claes Jerneaus, Marika
Ljungdahl och Anna-Lena Agaton. Nyvalda är Michael Bjersander i BA 161 och Alf Lindström i
BA 175, i övrigt är det alltså samma uppsättning medlemmar i styrelse, revisorer och valberedning som tidigare.
Efter stämman bjöd föreningen på smörrebröd, öl och kaffe.

ARBETSGRUPPER
Inom föreningen finns olika arbetsgrupper som stöd åt bl.a. styrelsens arbete. Alla
medlemmar är välkomna att engagera sig och delta i gruppernas arbete.
Arbetsgrupper

Kontaktperson:

Ekonomi och lån

Lars-Åke Hansson

Teknik och bygg

Björn Gardarsson

Trädgård och miljö

Karin Lundberg

IT & TV

Michael Bjersander

Säkerhet och trygghet

Lars-Åke Hansson

Arrangemang

Gunilla Edgren-Nybom

För mer information, kontakta respektive gruppansvarig via telefon, via e-post eller besök
föreningens hemsida där de olika gruppernas sammansättning framgår.

SOLEL
Som de flesta läst i lokaltidningen så fick vi till slut bifall på vår ansökan om att får producera
solel. Styrelsen och solgruppen vill särskilt tacka alla medlemmar som skrev till, eller på
annat sätt, kontaktade politikerna i byggnadsnämnden. Förhoppningsvis kan vi börja tillverka
egen solel i slutet av sommaren, vilket skulle göra att exempelvis tvättning i våra tvättstugor
då drivs av närproducerad och helt förnybar el från föreningens tak. Svea Solar påbörjar
installationen den 10 juli.

VÅRA PARKERINGAR
I tidigare infoblad i år informerade vi om tankarna på att bredda p-platserna. Föreningen
har idag 92 platser. Två medlemmar återkopplade till teknikgruppen och tyckte att det vore
bra. Fyra förslag lades i idélådan om bredare p-platser under föreningsdagen. Teknikgruppen
planerar, tar tacksam emot hjälp, men avvaktar med att söka bygglov, sätta igång breddning
och även installera laddstolpar för elbilar.

HÖJD P-HYRA FÖR EXTERNA
Hyran för parkeringsplatserna kommer att höjas den 1 oktober 2017 med 100 kr/mån. Den
nya månadshyran blir 425 kr för den inre och 375 kr för den yttre parkeringen. Den nya
hyran gäller för externa, dvs de som inte är medlemmar i Brf Brunnsviken. Enligt Skatteverkets anvisningar måste föreningen dessutom lägga på moms på hyran för ”extern part”.

BILPOOL?
Inom föreningen finns nu framtidstankar om en bilpool på vår parkering. Flera boende kan
då dela på en (el-)bil. Läs mer på hemsidan under Arbetsgrupper.

NY AVGIFTSFÖRVALTARE
SBC har utsett Hennrietta Stjernbergs till vår nya avgiftsförvaltare. Kontakta henne för alla
frågor kring avgift, avier, lägenhetsregister, lån, pant och kö för p-platser. Telefonnumret är
0771-722 722 och e-post: hennrietta.stjernberg@sbc.se

INFÖR SOMMAREN
Nu är sommaren här och vi håller tummarna för att det blir lugnt på inbrottsfronten. Att
ingen ska behöva komma hem från semestern och upptäcka att man haft oväntat besök av
tjuvar. Här några tips och råd:
Informera dina närmaste grannar, att du reser bort. Lämna gärna en extranyckel till en
granne, så denne kan ta sig in i lägenheten om något skulle hända. Berätta inte på sociala
medier att du är bortrest. Undvik att ”checka in” på semesterorten.
Låt lägenheten se bebodd ut. Sätt timer på lampor så att de tänds och släcks vid olika tidpunkter. Avbeställ tidning och lagra posten. Om du inte redan har, skaffa en låsbar
säkerhetsbrevlåda. Håll balkongdörrar/fönster stängda. SSF-godkända fönsterlås ökar
säkerheten. Gör en inventarieförteckning och fotografera dina ägodelar.
Se över dina brandvarnare. Flytta gärna kristall- och glasföremål till platser dit solen inte kan
nå. En prisma kan fungera som ett brännglas och orsaka brand i lättantändliga material.
Var uppmärksam på vilka som rör sig i vårt område. Dra dig inte för att fråga ”är det något
jag kan hjälpa till med?”.
Ha en riktigt skön och avkopplande sommar!
/Styrelsen

