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Ordinarie föreningsstämma
Den ordinarie årliga föreningsstämman hölls
den 12 maj med Sven Kinnander som mötesordförande. Styrelsen presenterade översiktligt föreningens verksamhet under
verksamhetsåret 2010, föreningens olika
arbetsgrupper samt redogjorde för bokslutet
2010 och föreningens ekonomi inklusive en
översiktlig 5-årsbudget.
Föreningens revisorer rekommenderade
därefter stämman att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året, vilket
också gjordes.
Stämman beslöt vidare att till styrelsen välja
om Lars-Åke Hansson, Arne Gustafson och
Lotta Berglund på två år. Anita Klintberg
och Elisabeth Hermansson-Zamani valdes på
ett år till styrelsen. André Smolentzov valdes
som suppleant på två år. Lars Lindgren
valdes om på ett år till revisor. Valberedning
valdes också om i sin helhet, dvs. Karin
Thorsell, Johanna König och Thomas
Järmén.
Protokollet finns på hemsidan och är uppsatt
i båda tvättstugorna.
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. Ta gärna
tillfället i akt att delta och påverka ditt
boende i de frågor som engagerar dig.
Intresseområde Kontaktperson
•
•
•
•
•

Ekonomi, Lars‐Åke Hansson (ordförande)
Teknik och bygg, Arne Gustafson (vice
ordförande)
Trädgård och miljö, Elisabeth Hermansson‐
Zamani
IT och TV, Jörg Ramb
Säkerhet och trygghet, Anita Klintberg.

Vattenavstängning 7 juni
På stämman presenterades en energibesparande åtgärd i form av ett vattenreningsfilter. Tisdagen den 7 juni kommer
vattnet att stängas av under tiden 09.00 13.00 för att installera detta filter. Se till att
inga kranar står öppna under den tiden.
Många vattenskador uppstår med kranar som
är öppna när vattnet är avstängt och det är
tomt i huset när vattnet släpps på.
Märkpenna
På stämman ställdes en fråga om föreningen
äger en märkpenna. Svaret är att vi äger en
sådan penna som etsar in det man skriver.
Den kan lånas av
teknikgruppen@brunnsviken.se
Tilläggsisolering
Under stämman informerades det även om
att våra vindar ska tilläggsisoleras. Arbetena
kommer att utföras omkring midsommar och
innebär att arbetsfordon kommer att trafikera
våra vägar under dagtid inne i området.
Syftet med isoleringen är att spara energi
och därmed kunna sänka vår kostnad för
fjärrvärme.
Målning av fönsterbleck
Färgen på många fönsterbleck har lossnat
och den firma som utförde arbetena 2008
ska göra om målningen (utan kostnad för
oss). Teknikgruppen har fått anmälningar
och noterat följande adresser där färgen
flagnat: BA 49 (rör i trädgård), 57, 67, 77,
79, 85, 87, 93, 97, 129, 129, 131, 137, 139,
145, 147, 175 lgh nr 79 och 175 lgh nr 81.
Om det är fler som har flagnad färg på
fönsterblecket så anmäl detta till
teknikgruppen@brunnsviken.se

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen håller på att utarbeta en
trädgårdspolicy för plantering och skötsel av
enskilda uteplatser och entrérabatter.
Avsikten är bl.a. att tydliggöra vad man får
respektive inte får göra som bostadsrättsinnehavare.
Förmodligen kommer vi att anlita en
trädgårdsarkitekt/designer för att titta över
entrérabatterna och ge oss några olika
förslag på växter som är lättskötta, ger ett
varierat helhetsintryck samt är läges- och
höjdmässigt anpassade till växtplatsen.
Trädbeskärning kommer att ske till hösten
och vi siktar mot att då också ersätta de
borttagna träden utmed Pumphusvägen med
nya. Enligt information från kommunen kan
beskärning av kommunens träd längs
Bergshamra allé förhoppningsvis komma att
ske nästa år.
Vi har för avsikt att omdana "ogräslimpan" i
fontänparken och målet är att det ska vara
klart hösten 2012. Vi kommer under hösten
att genomföra en enkät. Trädgårdsgruppen
kommer att inbjuda till möten under
utvecklingsarbetets gång.
Information via e-post
Som framgått av tidigare infoblad vill
styrelsen gärna på sikt gå över till att skicka
information till de boende via e-post istället
för på papper, inte minst för att värna miljön.
Vi saknar dock fortfarande många epostadresser! Vi skulle vilja be er att gå in
på vår hemsida, http://brunnsviken.se, klicka
på länken "Uppdatera mina uppgifter" högst
upp till höger och lämna era uppgifter där.
Viktigt: Om ni inte vill eller kan ta emot
information som e-post, skriv en lapp och
lägg i föreningens brevlåda, BA 49.
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Föreningens arbete med drift och utveckling
leds av styrelsen med stöd av de olika
arbetsgrupperna. Alla är välkomna att
engagera sig i valfri grupp.
Styrelsen

