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DATUM FÖR VÅRENS FÖRENINGSAKTIVITETER 

Vårens föreningsaktiviteter är nu spikade. Föreningsdagen med gemensamma insatser i 
utemiljön äger rum lördagen den 11 maj. Vi samlas i Fontänparken kl. 10.30 och vi avslutar 
som vanligt med mat och dryck och festlig grannsamvaro. 
Föreningens årsstämma genomförs onsdagen den 15 maj kl. 19.00. Stämman hålls i 
grannföreningen Bladets samlingslokal på Barks väg 14, dvs samma plats som förra året. 
Vi återkommer med kallelse och mer information.

TRÄDGÅRDSARBETE I MARS 

I slutet av mars kommer trädgårdsgruppen att göra en del arbeten på våra 
buskplanteringar. En container kommer att finnas för avfallet. Om det blir plats för annat 
avfall meddelas det på containern och anslagstavlorna. Ordinarie container kommer också 
att finnas tillgänglig i samband med vårens föreningsdag.

BOMMAR FÖR ETT BILFRITT OMRÅDE  

För allas säkerhet ska vårt område i princip vara bilfritt – undantaget utryckningsfordon, 
flyttbilar och dylikt. På senare tid har biltrafiken i området ökat och vi ber därför att 
bilförbudet respekteras. När det gäller lätta leveranser, typ matkassar och småpaket, kan 
vi råda varubilarna att stanna på taxiplatsen på den inre parkeringen. Vägbommen i 
Begshamra allé har varit olåst och öppen en tid. Bommen inom området är trasig men har 
felanmälts och ska åtgärdas inom kort. Det är bra om vi alla hjälps åt att stänga bommar 
som står öppna.  

MATA FÅGLARNA – INTE RÅTTORNA  

Köp talgbollar eller nötter. Fåglarna kan till skillnad från råttorna knäcka nötter. Placera 
fågelmaten så högt upp som möjligt. Lägg aldrig mat på marken. Allt detta för att vi ska 
slippa råttor i området.



KOM IHÅG ATT 

… det nu är de nya gröna parkeringstillstånden som gäller för 2019-2020. 
… ange datum för bokningen och ditt lägenhetsnummer när ni betalar för gästlägenheten. 
Använd bankgiro 444-5052 eller Swish 123 271 67 28.
… att betala månadsavgiften till föreningen. Använd gärna Autogiro som man kan få via sin 
internetbank eller via blanketten som finns för utskrift på föreningens hemsida under 
dokument och blanketter.   
http://brunnsviken.bostadsratterna.se/system/files/SBC_autogiro_2014.pdf

PÅ GÅNG 

En anbudsprocess har inletts för att välja en ny leverantör av föreningens tekniska 
förvaltning, till exempel sådant som rör funktioner som värme, vatten och energi.
Likaså undersöker vi nu hur vi kan förbättra belysningen i delar av utemiljön. 

SNABBARE INTERNET 

Föreningen förlängde i höstas avtalet med Stockholms Stadsnät. Efter genomgång och 
service av utrustningen bör vi alla ha fått hastigheten höjd till 200 Mbit/s. Detta gäller 
anslutningen in och ut från lägenheten via fiber eller kopparkabel. De flesta har därefter ett 
eget wifi som kan påverkas av många faktorer – väggar, mikrougnar, grannars nät och 
avstånd till routern. Hastigheten i hemmanätverket kan därför vara lägre och variera över 
tid. Kontakta gärna it-gruppen om du har några frågor.

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 

Polisen i Solna meddelar att Luis Araya är vår nya kontaktperson för Grannsamverkan. 
Han nås på e-post luis.araya@polisen.se  Tips om pågående bostadsinbrott kan också 
göras direkt på 010-569 0221. Iakttagelser av misstänkta fordon eller personer kan 
anmälas på 114 14. För akuta situationer gäller som alltid 112.
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