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RAPPORT FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  

Föreningens ordinarie stämma genomfördes den 17 maj i föreningslokalen på Barks väg. 
Stämman valde ny styrelse som nu består av Lars-Åke Hansson, Björn Gardarsson 
(omval), Rikard Karlsson (nyval), Karin Lundberg, Michael Bjersander och Alf Lindström 
(nyval). Nyvalda suppleanter är Anton Lindström och Carl-Johan von Mentzer. Elisabeth 
Sandström valdes till revisor med Petter Sylvan som suppleant. Valberedningen utgörs av 
Claes Jernaeus, Marika Ljungdahl och Elisabeth Johansson. Johanna König, Gunilla 
Edgren-Nybom, Negusse Berhe och Anna-Lena Agaton som alla hade avböjt omval 
avtackades av stämman. I övrigt informerades om breddade p-platser, laddstolpar och 
stadens berghamrastrategi och planerade dammar i fårhagen. Som avslutning bjöds 
stämmodeltagarna på landgång, öl och kaffe.

EXTRASTÄMMA FASTSTÄLLER NYA STADGAR  

Föreningsstämman antog styrelsens förslag till nya stadgar med ett par smärre justeringar. 
Uppdateringen sker för att möta de nya lagkraven på ekonomiska föreningar. De nya 
stadgarna måste även antas på en extra stämma som genomförs till hösten.

GLÖM INTE FÖRENINGSDAGEN 26 MAJ 

Vi samlas kl 10.30 för att arbeta med den gemensamma miljön. Cirka 1330 informerar 
Civilförsvarsförbundet om hur man klarar sig 72 timmar om krisen kommer. Cirka 1415 
hugger vi in på mat och dryck – föreningen bjuder men ta gärna med något gott till kaffet. 
Anmälan till arrangemangsgruppen@brunnsviken.se senast den 21 maj.  

ANGE ALLTID LÄGENHETSNUMMER OCH DATUM VID HYRA 

Vid betalning av hyran för gästlägenheten måste både datum och lägenhetsnummer 
anges för att det ska bli rätt. Vi påminner också om att det numera är bankgiro eller swish 
som gäller för betalning av gästlägenheten. Bankgiro 444-5052  Swish 123 271 67 28



DELTA I FÖRENINGENS ARBETSGRUPPER  

Inom föreningen finns olika arbetsgrupper för föreningens skötsel. En styrelseledamot är 
sammankallande men alla medlemmar är välkomna att 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                               Alf Lindström                             
För mer information, kontakta respektive gruppansvarig via telefon, via e-post eller besök 
föreningens hemsida där de olika gruppernas sammansättning framgår.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR SOMMAREN 

Sommaren är här och vi håller tummarna för att det blir lugnt på inbrottsfronten – och 
ingen ska behöva upptäcka att man haft oönskat besök. Här några tips och råd:
Informera dina grannar att du reser bort. Lämna en extranyckel till en granne så att denne 
kan ta sig in 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. Avbeställ 
tidning och lagra posten. Skaffa en låsbar säkerhetsbrevlåda. Håll balkongdörrar/fönster 
stängda. SSF-godkända fönsterlås ökar säkerheten. Gör en inventarieförteckning och 
fotografera dina ägodelar. Var uppmärksam på vilka som rör sig i området. Dra dig inte för 
att fråga ”är det något jag kan hjälpa till med?”

FULL FART PÅ VÅRA SOLKRAFTVERK

Från det att snön smälte bort från taken började våra solpaneler att producera el igen. De 
soliga dagarna i maj har gett över 250 kWh per dag och vi är i år redan uppe i 10 MWh 
producerad el. Vi hoppas på en fortsatt solig sommar.

Soliga hälsningar

/Styrelsen


