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Målningsarbeten
Under våren/försommaren kommer
pergolor och skärmskydd att målas. En del
pergolor har riklig växtlighet som slingrar sig
runt stolpar och balkar. För att komma åt
att måla stolparna och balkarna måste
växtligheten tas bort och det är väl lämpligt
att ni som vet att ni har sådan växtlighet gör
det nu innan växtligheten har kommit för
långt.
Belysningsarmaturer
Under våren planeras utbyte av belysningen
(30 st strålkastare) på gångvägarna och
parkeringarna i området. På den inre gång‐
vägen vid BA 77 sitter en provarmatur som
är tänkt att ersätta de dubbelriktade strål‐
kastare som nu finns på gångvägarna. Mitt
på den inre parkeringen sitter en rund‐
strålande provarmatur som är tänkt att
ersätta strålkastarna på parkeringarna.
Bytet av belysningen innebär en stor energi‐
besparing: 30 st armaturer x (200W ‐ 40W) x
4 000 timmar per år = ca 20 000 kr/år.
Vem tycker du ska sitta i styrelsen?
Valberedningen vill gärna ha förslag på
personer till styrelsen inför årsstämman i
maj. Är du själv intresserad eller har du
någon granne du tycker skulle passa?
Hör av dig till valberedningens samman‐
kallande: Karin Thorsell, tel. 072‐531 53 17,
eller karin_thorsell@yahoo.se senast den 12
april.
Ordinarie föreningsstämma den 3 maj
Årets föreningsstämma kommer att genom‐
föras 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). Dess‐
utom informeras om vad styrelsen gjort,
aktuella frågor tas upp och medlemmarna
har möjlighet att ställa frågor och utöva sin
rösträtt. Efter stämman bjuds alla på
smörrebröd, öl/vatten och kaffe i restau‐
rangen intill.
Buskbeskärardag
Tack till alla som deltog på buskbeskärar‐
dagen. Vi gjorde ett fint arbete tillsammans
och nu ser vi fram emot vårstädningen.
Vårstädning den 12 maj
Lördagen den 12 maj kommer vi att ha vår
årliga vårstädning. Förutom den sedvanliga
städningen planerar vi bl.a. att fortsätta
arbetet med entréplanteringarna och fixa
några gräsytor. Alla medlemmar är väl‐
komna med idéer om andra aktiviteter
under dagen. Några år har vi t.ex. haft sill‐
lunch samt loppis efter städningen. Förslag
kan gärna mailas till Arrangemangsgruppen.
Ytterligare information kommer senare i en
separat inbjudan.
Parkeringstillstånd till
gästparkeringsplatserna
De inplastade parkeringstillstånden till
gästparkeringsplatserna ska ”följa med”
lägenheten och således lämnas över av
säljaren till den nye ägaren. Avsaknad av p‐
tillstånd i bilen kan medföra böter.

Sophantering
Allt fler har blivit allt bättre på att sortera
soporna vilket är glädjande. Kärlen för plast‐
förpackningar (inkl. mjukplast) töms varje
vecka. Kärlen för pappersförpackningar
töms nu varannan vecka men kommer i
fortsättningen att tömmas varje vecka. För
att soporna ska ta mindre plats i kärlen är
det viktigt att ni viker ihop förpackningarna
ordentligt och att ni inte slänger fulla påsar
med plast‐ och pappersförpackningar direkt
i kärlen. Genom en effektiv sopsortering
minskar vi kostnaderna för sophämtningen.

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
boendet ännu mer.

Föreningen har tre sopstationer: i BA 49, i
BA 175 och på gården vid den inre
parkeringen. Om det är fullt i ett av sop‐
rummen finns det kanske plats i något av de
andra.
Inventarieförteckning
Vid ett möte med Närpolisen Solna
informerades om att inbrotten ökar i
Västerort. En av de åtgärder som polisen
vidtar är att förbättra spårningen av stöld‐
gods. Ett sätt att underlätta detta är att
göra en inventarieförteckning, se bifogad
broschyr från Polismyndigheten i
Stockholms län.
Föreningens lägenhet
Det finns fortfarande stora möjligheter att
boka lägenheten i vår. Kontakta lägenhets‐
värden Claes Peyron, BA 61, eller boka via
föreningens hemsida.

Kontakta gruppen direkt eller maila till
följande adresser:
ekonomigruppen@brunnsviken.se
teknikgruppen@brunnsviken.se
tradgardsgruppen@brunnsviken.se
itgruppen@brunnsviken.se
sakerhetsgruppen@brunnsviken.se
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se

Styrelsen

