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SOLEL ETAPP 2 SNART I DRIFT  

Lagom till vårsolen börjar skina tar föreningen nästa steg för hållbar energi. Den andra 
etappen med 52 nya solpaneler har monterats på västra taket mot den inre parkeringen på 
BA 49. Vår leverantör Svea Solar slutför nu alla installationer för att ta de nya solpanelerna 
i drift inom kort. Panelerna är likadana som de 151 paneler vi redan har. Föreningens 
nettokostnad för etapp 2 efter statligt stöd väntas bli 230 000 kronor. 
Med den nya installationen ökar vi produktionen av ren solel till ungefär 50 MWh per år. 
Det innebär att cirka 30 procent av föreningens elbehov är både förnybar och 
närproducerad. Via Solel på föreningens hemsida och på skärmen i BA175 kan man se 
hur mycket solel vi producerar dagligen. 

VI LADDAR UPP MED FLER LADDSTOLPAR  

Föreningen har tecknat avtal med Eways om att installera ytterligare 28 laddplatser med 
samma typ av laddboxar som de befintliga. De nya laddboxarna fördelas med åtta på den 
yttre parkeringen och 20 på den inre. I det senare fallet kommer en ledning behöva grävas 
från elcentralen i BA 175. Arbetena kommer att påbörjas senare i vår. Föreningens 
nettokostnad för laddstolpar etapp 2 efter statligt stöd väntas bli cirka 400 000 kronor.
 
KALENDARIUM 2020  

Lördag 9 maj – vårens föreningsdag
Tisdag 19 maj – föreningens årsstämma – Obs nytt datum!
Lördag 3 oktober – höstens föreningsdag

Kallelse och dagordning till årsstämman och ytterligare information om de olika 
arrangemangen kommer senare. 



TID FÖR UNDERHÅLL  

Genom ett kontinuerligt underhållsarbete säkrar vi att vi har välfungerande bostäder även i 
framtiden. De årliga underhållsaktiviteterna planläggs i föreningens långsiktiga underhålls-
plan. Närmast på åtgärdslistan står en uppgradering av värmesystemet med byte av 
pumparna i värmecentralen någon gång under året. I punkthusen kommer hallgolven att 
bytas och väggarna att målas om på våningsplan ett till tre.

LÄMNA FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN 

Valberedningen vill gärna komma i kontakt med personer som kan tänka sig att arbeta i 
styrelsen eller vara föreningens revisor – nu eller någon gång i framtiden. Föreslå dig själv 
eller annan medlem genom att kontakta valberedningen (Elisabeth Johansson, Björn 
Wahlberg och Jörg Ramb) på adress valberedningen@brunnsviken.se. 
 
LÅNEBILDEN 

Föreningen har lån på cirka 30 miljoner kronor varav en tredjedel med tre års bindningstid 
och resten till rörlig tremånadersränta. Snitträntan är 0,88 procent och årsräntekostnaden 
cirka 270 000 kronor. 

SEDAN SIST HAR VI OCKSÅ…    

– beställt ny bäddsoffa till gästlägenheten,
– uppgraderat städinstruktionen för gäster i gästlägenheten, 
– och bytt till nya brandsläckare i tvättstugorna.

SPELGLADA AMATÖRER EFTERLYSES 

Förra året förgylldes våra föreningsdagar av levande musik. Något som uppskattades av 
de många deltagarna. Kostnaden för musik ingår dock inte i årets budget så nu efterlyser 
vi medlemmar som kan och vill bidra till den goda stämningen genom att spela några låtar 
eller kanske leda allsång en stund på kommande föreningsdag(ar). Anmäl dig till 
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se så gör vi plats på scen för dig.

GÖR DET SVÅRT FÖR TJUVARNA  

Vi går visserligen mot ljusare tider men det är ändå viktigt att se över våra stöldskydd. 
Flera grannar i intilliggande föreningar har drabbats av inbrott de senaste månaderna. Se 
därför till att lägenheten ser bebodd ut även om du inte är hemma genom att till exempel 
sätta timer på lampor. Håll balkongdörrar och fönster stängda helst med SSF-godkända 
fönsterlås som ökar säkerheten. Var uppmärksam på vilka som rör sig i vårt område. Om 
någon eller något väcker misstankar tipsa polisen på telefon 114 14.

Vårhälsningar
Styrelsen
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