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BOKA 7 OKTOBER FÖR HÖSTENS FÖRENINGSDAG 

Hösten närmar sig med stormsteg. Dags alltså för höststädning och att ställa in utemöbler 
och grillar. Eventuellt behövs också lite snickeri- och målningsarbete. Vi samlas lördagen 
den 7 oktober och börjar som vanligt kl 10.30.  
Efteråt, ca kl 13.30, bjuder föreningen på något att äta och dricka. Ta gärna med något gott 
till kaffet. Vi kommer att ställa upp ett tält som skydd mot väder och vind. 
Föreningsdagen är ett bra tillfälla att lära känna dina grannar - både nya och gamla. 

INBROTTSSKYDD 

Vi vill gärna påminna om behovet av ett ökat inbrottsskydd. Se över möjligheterna till olika 
åtgärder som till exempel timer för belysning, säkrare fönsterlås (SSF-godkända) och 
rörelsestyrda lampor utomhus.

GRÖN EL TILL TVÅ AV TRE TVÄTTAR 

Våra solpaneler på BA 49 och BA 175 kom på plats i juli. Vi provar nu anläggningen och 
allt tyder på att den fungerar som förväntat. Redan nu kan vi se hur mycket föreningen 
producerar, se solgruppens hemsida. 
Så snart anläggningen har fått nya mätare och godkänts av Solna stad kommer vi att 
kunna inviga den.
Under en tiodagars provperiod i augusti visade det sig att den producerade 65 procent av 
all el till föreningens tvättstugor, hissar, fläktar etc. Det innebär att för två av tre tvättar i 
våra tvättstugor kommer miljövänlig, närproducerad och billig el direkt ner från våra tak till 
tvättmaskinerna.

http://brunnsviken.bostadsratterna.se/node/57


MOTORVÄRMARUTTAGEN 

Kontrollera att uttaget till motorvärmarna fungerar redan nu i september innan morgnarna 
blir kallare. Bra att veta att det fungerar för att kunna starta energisnålare och sätta sig i en 
varm bil.
Behöver du PIN-kod till uttaget så maila till parkering@brunnsviken.se
  
INGA FÄRGBURKAR I SOPORNA 

Alla gamla färgburkar och andra kemikalier ska lämnas vid återvinningsanläggningar, t ex 
vid OKQ8 i Bergshamra. Det är inte tillåtet att ställa sådant avfall i grovsoprummen.
Vänligen skicka synpunkter och frågor om våra soprum till sopor@brunnsviken.se
 
PLANERINGEN AV VÅRA PARKERINGAR  

Planerna på förnyelse av våra p-platser fortsätter. Teknikgruppen tar tacksam emot hjälp 
med planeringen, men avvaktar tills vidare med att söka bygglov, sätta igång breddningen 
och även installera laddstolpar för elbilar. För alla som funderar på elbil så är planen att 
installera uttag med EU-standard Typ 2.

VI PÅMINNER OM NY AVGIFTSFÖRVALTARE 

Som vi tidigare meddelat har SBC 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 HÖSTMÖRKRET 

Var uppmärksam på vilka som rör sig i vårt område. Dra dig inte för att fråga ”är det något 
jag kan hjälpa till med?”

Med hopp om en varm och skön höst!
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