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Ordinarie föreningsstämma 6 maj 
Årets föreningsstämma kommer att genom-
föras torsdagen den 6 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. På stämman redovisas det gångna 
räkenskapsåret (kalenderåret 2009). Dess-
utom informeras om vad styrelsen gjort, 
aktuella frågor tas upp och medlemmarna 
har möjlighet att ställa frågor och utöva sin 
rösträtt. Inga motioner har lämnats in.  
Styrelsen informerar också om arbetet med 
fiberinstallationen och TV-upphandlingen. 
Enligt god tradition avrundar vi sedan 
kvällen med smörrebröd, öl/vatten och kaffe 
i restaurangen intill. 
Kallelse med anmälningstalong samt 
årsredovisning 2009 delas ut senare i april. 
Underlaget kommer även att finnas på vår 
hemsida före utdelningen. 

Snö, snö, snö 
De snömängder som ligger på våra tak ska 
så småningom smälta på taken eller ramla 
ner. Vi kan inte skotta alla entrétak så var 
observanta på snöförhållandena på taken 
innan ni passerar den plats där snön kan 
beräknas falla ner. 

Sandning 
Vid halt väglag finns alltid möjlighet för oss 
alla att själva sanda med sand från våra 
gröna lådor. 

Tvättstugan förnyas 
Inom kort skall följande åtgärder utföras i 
tvättstugan BA 175: 
- Torkaggregatet i grovtvättstugan byts ut. 
- En ny modernare tvättmaskin installeras 
som känner av mängden textilier och 
anpassar vattenmängden därefter. 

- Ventilationen åtgärdas så att inte luften 
från torkskåpet kommer ut i tvättstugan utan 
leds direkt ut via separat ventilationskanal. 
- En rad till med parkeringsplatser för 
bokningscylindrar installeras, även i BA 49. 
Parkeringsplatserna är idag inte tillräckligt 
många vilket medför att många placerar sina 
bokningscylindrar på kvällstiderna, som då 
inte kan bokas in. Många cylindrar sitter 
också på samma ställe månad efter månad. 
Dessa kommer att placeras på den nya 
parkeringsplatsen. 

Vårstädning 8 maj 
Lördagen den 8 maj (om snön har smält 
då…) kommer vi ha vår årliga vårstädning. 
Alla medlemmar är välkomna med idéer om 
andra aktiviteter under dagen. Ett år hade vi 
loppis, i år har det kommit in förslag om ett 
"byta-bok-bord". Förslag kan mailas till 
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se 

Arbetsgrupper 
Föreningen har sedan länge ett stort antal 
arbetsgrupper, som alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna att engagera sig i Det är 
ett sätt att påverka och öka sin kvalitet i 
boende ännu mer. Kontakta gruppen direkt 
eller maila till våra nya adresser som vi 
kommer att introducera: 
ekonomigruppen@brunnsviken.se                              
teknikgruppen@brunnsviken.se                                 
tradgardsgruppen@brunnsviken.se                             
itgruppen@brunnsviken.se                                         
sakerhetsgruppen@brunnsviken.se                             
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se       

Föreningens lägenhet 
Det finns fortfarande stora möjligheter att 
boka lägenheten i vår. Kontakta lägenhets-
värden Claes Peyron, BA 61, eller boka 
direkt via hemsidan. 
 
 
Styrelsen 
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