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5 styrelseledamöter 
Sedan Hans Holst flyttar från vår förening 
och avsagt sig fortsatt styrelsearbete är vi nu 
fem ordinarie ledamöter kvar. Styrelsens två 
suppleanter går in och täcker så länge.  
Valberedningen tar naturligtvis gärna emot 
alla intresserade inför vår nästa stämma i 
maj 2008. 

Föreningens adress 
Föreningen har nu också en neutral adress 
som inte är direkt knuten till en person i 
styrelsen: 
Brf Brunnsviken 
Bergshamra Allé 49 
170 77 SOLNA 

Fönsterblecken 
Ingen behöver längre oroa sig för att någon, 
oväntat, skulle dyka upp utanför fönstret för 
att måla fönsterblecket då tiden för 
målning/torkning av färg nu har passerats. 
Föreningen hade en överenskommelse med 
målarfirman att de skulle få måla våra 
fönsterbleck vid ledig kapacitet, det skulle 
bli billigast så. Vi kan dock konstatera att 
byggbranschen inte har någon ledig 
kapacitet. 
Detta innebär att firman får börja våren med 
att måla våra fönsterbleck under planerad tid 
istället, till samma pris som vid ledig 
kapacitet. Thomas Fehrm återkommer till 
våren med tider för målningen. 

Årets julgran 
Vi hoppas att alla boende har sett den 
ståtliga julgranen, som nu lyser upp 
vintermörkret i fontänparken! Den har Arne 
Gustafson, med hjälp av sin yngste son 
Martin, forslat hem från Mjölkö – med 
mycken möda och stort besvär! Styrelsen 
tackar dem bägge så mycket! 
 

Batterier till brandvarnare 
Så här i stundande juletid vill vi påminna om 
att se till att ha funktionsdugliga batterier i 
brandvarnarna. 

P-tillstånd besöksparkering 
Parkeringstillstånd för såväl 8 som 48 
timmar kommer att delas ut. Det är just nu 
oklart om tidpunkten för detta. 

Hyra av lägenheten – max 2 veckor 
Bokningstiden för föreningens lägenhet är 
maximerad till 2 veckor i ett sträck. 

Parkeringshyra ska betalas i tid 
Parkeringsplatserna hyrs ut kvartalsvis och 
följaktligen debiteras även hyran för 
parkeringsplatsen kvartalsvis. Tyvärr är det 
några som missar detta varför vi 
rekommenderar att betala med autogiro – 
liksom den vanliga månadsavgiften. 
Kontakta SBC (tel 775 72 60) för blankett. 

Oförändrad årsavgift 
Styrelsen har beslutat att såväl årsavgift som 
parkeringshyra och hyra för föreningens 
uthyrningslägenhet ska vara oförändrade 
2008. Årsavgiften har därmed varit 
oförändrad i fem år. 
Nästa år sänks vår fastighetsskatt men 
samtidigt kommer förmodligen både 
räntekostnader och avgift för värme och el 
att höjas. 

Container för julgranar 
En container kommer att stå uppställd på 
inre parkeringen under tiden 4 till 11 januari 
2008. 
 
Styrelsen önskar alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År! 
 


