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EXTRASTÄMMA DEN 6 OKTOBER FÖR BESLUT OM NYA STADGAR  

Föreningens nya stadgar som antogs av den ordinarie föreningsstämman i maj måste 
fastställas av en andra stämma för att gälla. Den 6 oktober blir datum för denna extra 
stämma med stadgefrågan som enda punkt. Extrastämman kommer att sammanfalla med 
höstens föreningsdag. Kallelse och dagordning skickas ut i september. Den ordinarie 
stämman antog styrelsens stadgeförslag med ett par smärre justeringar. Efter 
uppdateringen uppfyller stadgarna de nya lagkraven för ekonomiska föreningar. 

VEVRADIO TILL SKYDDSRUMMMEN 

Om krisen kommer var ett tema på vårens föreningsdag. Sedan dess har våra två 
skyddsrum uppgraderats med ny utrustning. En radio som aldrig blir strömlös tack vare en 
vev som fungerar enligt dynamoprincipen ingår nu i utrustningen. Observera att det alltid 
är P4 som gäller för info i kristider. Dessutom har vi införskaffat ficklampor, batterier och en 
bultsax som nu finns i skyddsrummet BA 49, det vill säga källarförrådet i fredstid.

LÅNA GRILL I PARKEN 

Alla medlemmar kan fritt utnyttja utegrillarna som står i Fontänparken. Föreningen har i vår 
också köpt in en ny grill så det är bara att sätta igång – men tänk på brandfaran och ta 
med en hink vatten vid torkväder.

BYGGLOV FÖR BREDDADE P-PLATSER  

Den planerade breddningen av våra p-platser kommer att inledas på sensommaren. Solna 
stad har i juni meddelat bygglov efter vår ansökan i januari. Nästa steg är upphandling av 
byggtjänsten. Fem laddstolpar med tio laddplatser för elbilar kommer också att installeras 
efter sommaren. Hälften av det utlovade statliga bidraget genom Klimatklivet har redan 
inkasserats av föreningen.



STUDIEBESÖK I VÅRT SOLKRAFTVERK

Våra solpaneler stod i fokus vid en av Energikontorets solenergidagar i juni. Föreningens 
solgrupp visade anläggningen för ett 40-tal intresserade personer från olika bostadsrätts-
föreningar i länet. Se även vår hemsida.

ANGE ALLTID LÄGENHETSNUMMER OCH DATUM VID HYRA 

Vi vill än en gång påminna om att alltid ange både det datum som bokningen gäller och ditt 
lägenhetsnummer vid betalning för gästlägenheten. 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

VARNING FÖR INVASIVA ARTER 

Som invasiva betecknas främmande arter som på grund av effektiv förökning kan etablera 
sig snabbt, tränga undan andra växter och vara svåra att utrota. Några växter som kan bli 
klassade som invasiva arter finns i vårt närområde, till exempel parkslide, lupin, vresros 
och även häckoxbär som finns i föreningens häckar. På naturvardsverket.se finns mer och 
aktuell information.

YTTRANDE OM FÅRHAGEN TILL LÄNSSTYRELSEN 

Föreningen har skickat ett yttrande till länsstyrelsen över Solna stads planerade vattenverksamhet 
i fårhagen. Föreningen anser att vattenverksamheten ska avstyrkas eller skjutas upp och att Solna 
ska avkrävas en samlad och entydig beskrivning av de planerade projekten. På så sätt skulle vi få 
möjlighet att bedöma omfattning och påverkan på miljö och närliggande fastigheter. Föreningens 
begäran från 2017 om samråd kvarstår. Brevet finns i sin helhet på hemsidan.

FÖRSLAGSLÅDAN ALLTID ÖPPEN FÖR MEDLEMMARNA 

Den årliga föreningsstämman är naturligtvis ett självklart forum för medlemmarnas synpunkter och 
önskemål. Styrelsen vill dock poängtera att man även årets övriga dagar är öppen för nya förslag 
som kan bidra till att förbättra föreningen och medlemmarnas boendekvalitet. Kontakta styrelsen 
via styrelsen@brunnsviken.se eller någon av styrelseledamöterna direkt eller kontaktperson för 
den arbetsgrupp som saken gäller. Namn och nummer finner du på föreningens hemsida och i nya 
Boendehandboken – snart i allas brevlådor. 
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