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OFÖRÄNDRAD ÅRSAVGIFT 2019 

Årsavgiften för 2019 förblir oförändrad efter fyra år i rad av sänkningar. Även hyran för 
parkeringsplatser och föreningslägenheten förblir oförändrad. P-platserna för elbilar får ett 
tillägg på 50 kronor per månad när laddboxen aktiveras och elförbrukningen debiteras 
bilägaren separat.

NY ADRESS FÖR FELANMÄLAN 

En ny leverantör, Danigo AB, har anlitats för föreningens fastighetsskötsel. Vid fel ska 
felanmälan i första hand göras genom formulär till Danigo som finns på föreningens 
hemsida under fliken Felanmälan. På kontorstid kan man även ringa in felanmälan på 
08-684 093 53. Den gamla adressen för felanmälan kan inte användas.

VINYLAFTON DEN 21 NOVEMBER 

Dags att lätta upp novemberdimman med en vinylafton i glada grannars lag. Ta med och 
spela vinylskivor märkta med namn. Öl, vin och tilltugg finns till självkostnadspris. Betala 
med swish, guldpeng eller 20-lapp. Vi ses i föreningslägenheten BA 49 kl 18.30 – 21.30.

VI TÄNDER LJUSSLINGAN DEN 2 DECEMBER  

Den 2 december lyser vi upp vintermörkret genom att tända ljusslingan i Fontänparken. Vi 
samlas kl 11.00 för att sätta upp ljusslingan och smaka på glögg, julmust och pepparkakor. 

GRÖNA GÄSTPARKERINGSTILLSTÅND FÖR 2019 OCH 2020 

Nya parkeringstillstånd för 2019-2020 kommer att delas ut i dagarna. De nya tillstånden är 
gröna och gäller 8 eller 24 timmar fr o m januari (48-timmarstillstånden utgår helt).



NYA STADGAR ANTAGNA 

Den extra föreningsstämman i oktober antog enhälligt förslaget till nya föreningsstadgar. 
Genom de uppdaterade stadgarna uppfyller föreningen kraven på ekonomiska föreningar. 
Alla medlemmar får en utskrift av stadgarna i brevlådan.

SNART LADDKLART FÖR TIO ELBILAR

Laddstolpar har monterats på de inre och yttre parkeringarna. Efter testning kommer de att 
kunna tas i bruk inom kort. Vi återkommer med instruktioner och information om laddkort 
och debitering. Intresseanmälan för laddplats görs via parkering@brunnsviken.se 

SNABBARE INTERNET 

Föreningen har förlängt avtalet med Stockholms Stadsnät till lägre kostnad och med 
dubblerad hastighet. Utrustning med några år på nacken, framför allt i radhuslägen-
heterna, behöver service. Denna planeras till december. Mer info senare.

SEDAN SIST HAR VI OCKSÅ… 

- breddat p-platserna så att alla nu har fått 2,5 meter breda p-platser, 
- utökat besöksparkeringen till fem platser,
- målat takfoten på föreningens alla hus, 
- tätat läcka vid BA 49,
- planterat ett träd vid inre parkeringen och kompletterat häck mot allén,
- bytt ut batterierna till portlåsen,
- ordnat så att motorvärmaruttagen åter fungerar för inställning över nätet,
- noterat att länsstyrelsen valt att bortse från våra klagomål och säga ja till Solna stads 

planerade våtmark i fårhagen. Föreningar och boende i området har överklagat.

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 

Polisens Grannsamverkan meddelar att det från och med november är högsäsong för 
inbrott. Se därför över ditt inbrottsskydd med t ex SSF-godkända fönsterlås och brytskydd. 
Flera tips finns på www.samverkanmotbrott.se och www.stoldskyddsforeningen.se  Det är 
även viktigt att tipsa polisen om iakttagelser av misstänkta fordon eller personer. 

CONTAINER FÖR GRANSAMVERKAN 

En stor container kommer att finnas på den inre parkeringen 11 – 15 januari. Containern är 
avsedd för julgranar och grovsopor efter jul- och nyårshelgerna. 

Höstliga hälsningar

Styrelsen
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