
Informationsblad 2  
2009-04-25 

 

www.brunnsviken.se 

 
 

Ordinarie föreningsstämma 7 maj 

Årets föreningsstämma kommer att genom-
föras torsdagen den 7 maj kl 19.00 i Sfärens 
kyrka. Traditionen att bjuda på lite gott en 
stund före stämman fortsätter – från ca 18.30 
är således alla välkomna på ”mingel” innan 
vi startar den formella stämman exakt kl 
19.00. Kallelse och årsredovisning är 
utdelad, de finns för övrigt även på vår 
hemsida. 
Välkomna! 
 

Ny avbokningsregel 

Sena avbokningar av föreningens lägenhet 
förekommer tyvärr allt oftare. Därför införs 
följande regel, som börjar gälla den 1:a juni: 
Bokade övernattningar som avbokas senare 
än fem dagar i förväg måste betalas, om inte 
lägenheten hyrs av någon annan istället. 
Därmed kan den bokande i extremfall 
behöva betala upp till fem nätter även om 
lägenheten inte utnyttjas. 
 

Fiberundersökning 

I samband med förundersökning av fiber-
installationen tas en grop upp i asfalten i 
anslutning till den sydvästra lekplatsen. 
Syftet är att klargöra hur fiberkabeln kan 
dras genom befintliga rör under marken. 
Hålet täcks efteråt för igen och kommer att 
göras fint vid en senare asfaltering. 
 

Trädgårdsavfall 

Solna Stad tillåter inte att trädgårdsavfall, 
eller annat avfall heller för den delen, läggs 
på stadens mark, i skogen eller på ängar, 
utanför vår förening. Tyvärr har det visat sig 
att det inte bara är trädgårdsavfall som 
dumpas i skogen utan också i vissa fall 
matavfall och byggavfall. Matavfall orsakar 
problem med råttor. 

 
Föreningens trädgårdsgrupp ska fundera på 
lösning för trädgårdsavfallet, hjälp dem 
gärna med goda råd. 
 
Vi rekommenderar också återvinnings-
centralen Kvarnkullen som nu åter har 
öppnat. Se www.sorab.se 
 

Städdag den 16 maj 

Vårens gemensamma städdag kommer att 
äga rum lördagen den 16 maj med start som 
vanligt kl 10.30, samling i vår egen park. Ta 
gärna med verktyg och redskap. 
Detta är ett bra tillfälle att lära känna 
grannar, och samtidigt bidra till att vårt 
område blir ännu finare, så vi hoppas att så 
många som möjligt deltar. 
En container, som kommer att vara uppställd 
vid inre parkeringen. 
 
Kontakta gärna föreningens arrangemangs-
grupp för idéer och hjälp om vi ska göra 
något utöver det traditionella denna dag. 
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