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Ordinarie föreningsstämma 
Den ordinarie årliga föreningsstämman hölls 
den 6 maj med Sven Kinnander som mötes-
ordförande. Styrelsen presenterade över-
siktligt föreningens verksamhet under 
verksamhetsåret 2009, föreningens olika 
arbetsgrupper samt redogjorde för bokslutet 
2009och föreningens ekonomi inklusive en 
översiktlig prognos till 2015. 
 
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 
Jörg Ramb, Hans Scharf och Johanna Frenne 
som ordinarie styrelseledamöter samt att 
välja Lena Eriksson (BA 87) och Lotta 
Berglund (BA 49) som suppleanter. Lars 
Lindgren valdes om på ett år till revisor. Till 
valberedning omvaldes Karin Thorsell, 
Johanna König och Thomas 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). 

Avfallskvarn 
Frågor om installation av avfallskvarnar 
kommer då och då upp. Solna stad tillåter 
inte för närvarande avfallskvarnar. Vi 
meddelar om detta beslut ändras. 

Dammlist 
Mellan fönsterbågarna ska det finnas en list 
monterad som ska kunna släppa igenom lite 
luft. Denna list har försvunnit i de fönster 
där listen inte bytts. Nu finns det rullar med 
lister som ni kan montera själva mellan 
fönsterbågarna. Meddela 
teknikgruppen@brunnsviken.se om ni 
önskar låna rullen för monteringen. Rullen 
lånas ut i turordning. 

Loppis 12 juni 
På städdagen satte ju regnet käppar i hjulet 
för vår planerade loppis och bokbytar-
verksamhet. Vi tänkte därför föreslå, att de 
som är intresserade skulle kunna träffas i 
Fontänparken lördagen den 12 juni kl 10.30 
för att anordna loppis och ta med böcker 
som lästs ut och kan bytas mot några andra. 
Vi kommer också att måla trädgårds-
möblerna och en pergola (om det inte regnar 
igen!). 

Inför semestern 
Tänk på att informera grannarna om ni reser 
bort i sommar. Låt någon ta in posten, klippa 
gräset, hänga tvätt på er tvättlina – få det att 
se ut som om ni är hemma! Sätt en timer på 
några lampor. Med hjälp av engagerade 
grannar kan många inbrott förhindras. 
 
 
Trevlig sommar önskar 
Styrelsen 
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