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Ordinarie föreningsstämma 

Den ordinarie årliga föreningsstämman hölls 
den 7 maj med Sven Kinnander som mötes-
ordförande. Styrelsen presenterade över-
siktligt föreningens verksamhet under 
verksamhetsåret 2008, föreningens olika 
arbetsgrupper samt redogjorde för bokslutet 
2008 och föreningens ekonomi inklusive en 
prognos för 2009. 
 
Föreningens revisor, Lars Lindgren, 
rekommenderade därefter stämman att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
året, vilket också gjordes. 
 
Stämman beslöt vidare att på två år välja om 
Lars-Åke Hansson, Arne Gustafson, Marika 
Ljungdahl som ordinarie styrelseledamöter 
samt att välja Margaretha Lindström (BA 
175) och Anna-Lena Agaton (BA 175) som 
suppleanter. Lars Lindgren valdes om på ett 
år till revisor. Till valberedning valdes Karin 
Thorsell, Johanna König och Tomas Järmén. 

Arbetsgrupper 

Föreningen har sedan länge ett stort antal 
arbetsgrupper, som alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna att engagera sig i. Varje 
arbetsgrupp träffas och diskuterar sitt ämne 
och kan ibland också komma att förbereda 
lite större beslut inför styrelsen. Tag gärna 
tillfället i akt att delta och påverka ditt 
boendet i de frågor som engagerar dig. 
Intresseområde Kontaktperson 
• Ekonomi, Lars-Åke Hansson 

(ordförande) 
• Teknik och bygg, Arne Gustafson (vice 

ordförande) 
• Trädgård och miljö, Hans Scharf 
• IT och TV, Jörg Ramb 
• Säkerhet och trygghet, Johanna Frenne 
• Gemensamma föreningsarrangemang, 

Marika Ljungdahl (sekreterare). 

Asfaltering 

Under hösten kommer ”huvudgatan” längs 
BA 53-149 att asfalteras. Svackor och rötter 
på andra ställen inom området kommer då 
också att åtgärdas. Dessa områden är nu 
markerade med vit färg. När arbetena utförs 
får det inte finnas några låsta cyklar i cykel-
ställen eller annat, som hindrar arbetet. Vi 
återkommer med närmare besked om 
tidpunkten för utförandet. 

Vattenutkastare 

Enligt önskemål från boende i föreningen 
har nu en vattenutkastare installerats på den 
södra gaveln på BA 49. Där kan man spola 
av barnvagnar, golfvagnar, stövlar och 
annat. 

Parkeringsplatser 

Just nu har vi ett antal lediga p-platser på 
den yttre parkeringen. Känner ni någon, som 
vill hyra en så vänd er till Pia Larsson på 
SBC (tel. 08-775 72 74 eller 
pia.larsson@sbc.se). Personen som önskar 
hyra behöver inte bo eller vara medlem i brf 
Brunnsviken. Kostnaden är 675 kr per 
kvartal. 

Papperskorgarna 

På förekommen anledning vill styrelsen göra 
uppmärksam på att papperskorgarna, som är 
placerade på området, inte är avsedda för 
hushållssopor eller sopor från hemstädning. 

Ny portkod 

Styrelsen har beslutat att portkoden till BA 
49 och BA 175 kommer att bytas till xxxx. 
De boende kommer att informeras om 
tidpunkten för bytet i god tid dessförinnan. 

Kompostkvarn 

Föreningen har för avsikt att införskaffa en 
kompostkvarn till trädgårdsförrådet. 



 
 
Säkerhet under sommaren 

Kom ihåg att avbeställa tidningar under 
semestern så att brevlådan inte snabbt blir 
överfull. Tala också gärna om för grannarna 
när ni är borta och lämna ev ett nummer ni 
kan nås på under semestern. Hjälp med 
vattning, med att tända och släcka lampor 
och dra upp eller ned persienner kan också 
vara en idé. 

Föreningens lägenhet 

Titta gärna på bokningslistan på vår 
hemsida, det kan hända att lägenheten är 
ledig trots att den varit bokad tidigare. Dock 
har en regel införts om avbeställning av en 
gjord bokning. Denna måste ske minst fem 
dagar före tillträdesdagen för att hyres-
kostnaden inte ska debiteras. 

Häcksax 

Föreningen har köpt in en elektrisk häcksax, 
som finns i trädgårdsförrådet för utlåning. 
Kontakta Hans (070-326 89 06) eller Arne 
(073-568 96 23). 

Fiberinstallation 

Förundersökningen av fiberinstallationen är 
nu avslutad och installationen påbörjas inom 
kort. Planerad driftstart är i november. Då 
får alla hushåll tillgång till bredband via 
fiber. IT-gruppen kommer att informera 
mera om detta. Löpande uppdateringar om 
installationen kommer även att finnas på 
hemsidan. Ta gärna kontakt med IT-gruppen 
om ni har frågor. 
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