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Inbjudan till samtal kring äldrefrågor 1
mars
Vi blir alla äldre och kommer kanske att
behöva hjälp i framtiden. Det kan vara av
olika anledningar man kan ha behov av stöd
och samverkan och det kan i bland vara helt
vardagliga saker. Det är viktigt att känna att
man inte är ensam i sin situation utan att
man kan möta andra att diskutera med för att
påverka och förändra.
Hur ska vi fånga upp och kanalisera dessa
frågor som inte bara berör den enskilde utan
även anhöriga, vänner och grannar?
Välkommen till ett inledande möte i
föreningslägenheten BA 49 torsdagen den 1
mars kl. 19.00.
Initiativtagare: Birgitta Sverne, BA 49 A.
Föreningens buskbeskärardag 24 mars
Tillsammans med trädgårdsmästare Malin
Skiöld beskär vi buskar i vårt område mellan
kl. 10.00 och 16.00. Vi träffas i Fontänparken klockan 9.30 för att dela upp oss i
grupper. Det kommer att finnas tid för att
fråga om beskärning av både gemensamma
och egna buskar. Container kommer att stå
uppställd på det vanliga stället. Ta med er
busksaxar, grensågar eller andra lämpliga
verktyg att använda vid beskärning.
Deltagarna bjuds på värmande soppa.
Ordinarie föreningsstämma 3 maj
Årets föreningsstämma kommer att genomföras torsdagen den 3 maj kl. 19.00 i Sfärens
kyrka.
Traditionen att bjuda på lite gott en stund
före stämman fortsätter – från ca kl. 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 2011). Dessutom 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.
Enligt god tradition avrundar vi sedan
kvällen med smörrebröd, öl/vatten och kaffe
i restaurangen intill.
Kallelse med anmälningstalong samt årsredovisning 2011 delas ut senare i april.
Underlaget kommer även att finnas på vår
hemsida före utdelningen.
Vårstädning 12 maj
Lördagen den 12 maj kommer vi att ha vår
årliga vårstädning.
Alla medlemmar är välkomna med idéer om
andra aktiviteter under dagen. Några år har
vi t.ex. haft loppis efter städningen. Förslag
kan mailas till
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se
Belysning i soprummen
Föreningen har låtit installera rörelsestyrd
belysning i soprummen på BA 49 och 175.
Sandning
Vid halt väglag finns alltid möjlighet för oss
alla att sanda med sand från våra gröna
lådor.
Låga radonvärden
Radonmätning har gjorts i ett fem
representativa lägenheter. Radongashalten
har uppmätts till värden mellan 50 – 140
Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter), vilket
underskrider riktvärdet 200 Bq/m3.
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