
Nr 4 — september 2018 

FÖRENINGSDAG MED EXTRASTÄMMA DEN 6 OKTOBER 

Höstens föreningsdag blir något annorlunda eftersom den även innehåller en extra 
stämma för att fastställa (eller förkasta) de stadgeändringar som antogs på den ordinarie 
stämman i våras. 

Program för föreningsdagen med extra stämma:
10.30 Samling i Fontänparken och start för de gemensamma arbetsinsatserna.
13.00 Extra stämma hålls i partytältet. Observera att man måste registrera sig för att få 
röstkort och rösträtt. Registreringen börjar 12.30.
13.30 Direkt efter avslutad stämma drar vi igång grillen och den traditionella oktoberfesten 
med mat och dryck.

Vi hoppas alla kan och vill vara med på oktoberfesten – föranmälan gör ni på den 
anmälningsblankett som kommer att ligga i era postfack i slutet av september eller via e-
post till arrangemangsgruppen@brunnsviken.se

AUTOGIRO KLARAR HYRAN 

Har du missat att betala månadsavgiften till föreningen? Då tipsar vi om autogiro så 
behöver det inte hända igen. Det enklaste sättet att anmäla sig för autogiro är via sin 
internetbank. Men man kan också anmäla sig på den blankett som finns för utskrift på 
föreningens hemsida under dokument och blanketter.   
http://brunnsviken.bostadsratterna.se/system/files/SBC_autogiro_2014.pdf
Några exemplar av blanketten kommer också att finnas på föreningsdagen. Om du vill ha 
hjälp med att fylla i blanketten ta i så fall med ditt bankkontonummer och det elvasiffriga 
objektsnummer som står på hyresavin.

http://brunnsviken.bostadsratterna.se/system/files/SBC_autogiro_2014.pdf


UTRENSNING AV GLÖMDA CYKLAR 

I våra cykelparkeringar upptas många platser av herrelösa hojar. För att förbättra 
tillgången på cykelförvaring kommer därför cykelställ och förråd att rensas från övergivna 
cyklar som upptar plats. Utrensningen kommer att ske som en aktivitet på föreningsdagen. 
Alla medlemshushåll kommer att få en uppsättning klisterlappar för att märka upp de 
cyklar som man använder och vill ha kvar. Omärkta cyklar som ingen känns vid tas åt 
sidan för att skänkas eller skrotas. 

BRA SOMMAR FÖR ELPRODUKTION  

Det har varit en solig sommar och därmed en väldigt god produktion av solel på våra tak. 
Under fyra månader från maj till och med augusti var vi nästan helt självförsörjande på el – 
25 av 32 MWh var egenproducerad. Sett över 12 månader visar det sig att 27 procent av 
föreningens elförbrukning kom från våra egna tak.

FÖRSTÄRK INBROTTSSKYDDET 

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

KOLLA MOTORVÄRMARUTTAGEN 

Kontrollera att uttaget till motorvärmarna fungerar redan nu i september innan morgnarna
blir kallare. Med fungerade motorvärmare startar du energisnålare och kan sätta dig i en
varm bil. Behöver du PIN-kod till uttaget så maila till parkering@brunnsviken.se

BREDARE P-PLATSER OCH LADDSTOLPAR 

Markarbetena och asfalteringen håller på att avslutas med målet att alla ska få 2,5 meter 
breda p-platser. Samtidigt utökas antalet besöksplatser som nu blir fem.
Dragningen av el för våra laddstolpar är klar. När väl laddboxarna är monterade, vilket 
beräknas ske runt den 21 september, kan elbilar ladda via Typ 2-kabel. Se hemsidan för 
mer information om laddkort med mera.

CONTAINER FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL 

En stor container kommer att finnas på den inre parkeringen mellan den 5 och 8 oktober. 
Den är främst avsedd för föreningsdagens avfall men därefter kan vi även slänga övrigt 
trädgårdsavfall och grovsopor i mån av plats i containern. 

Sensommarhälsningar

Styrelsen
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