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Påminnelse om målningsarbeten 

I förra Infobladet informerades om att 

pergolor och skärmskydd kommer att målas 

under våren/försommaren. En del pergolor 

har riklig växtlighet som slingrar sig runt 

stolpar och balkar. För att komma åt att 

måla stolparna och balkarna måste växtlig-

heten tas bort och det är lämpligt att ni som 

vet att ni har sådan växtlighet gör det nu 

innan växtligheten har kommit för långt. 

Välkommen till vårstädning den 12 maj 

Alla medlemmar i föreningen är återigen 

hjärtligt välkomna att delta i årets vår-

städning. Samling kl 10.30 i fontänparken 

för trädgårdsstädning med efterföljande sill-

lunch, korvgrillning och loppis. Anmäl dig via 

talongen på inbjudan som kommer att delas 

ut eller via webben. 

Under städdagen ska bl.a. två nya entré-

planteringar anläggas och gräsmattor ska 

dressas. Vi planerar även att rengöra 

klätterställningen i stora lekparken, 

fontänen, soprummen och några smutsiga 

balkongyttersidor samt rensa i cykelförråd 

och barnvagnsförråd. Passa på att slänga 

era gamla cyklar och uteleksaker som inte 

används längre. Vidare ska klätterväxter tas 

bort/klippas ned så att målarna kan komma 

åt att måla pergolor, undertak och plank 

etc. Dessutom ska dräneringsskikten av 

makadam närmast husen rensas från löv 

och ogräs. 

Nyfiken på Fontänparken? 

Enkäten om "Fontänparken" har nu 

utmynnat i ett karaktärsförslag som 

kommer att läggas ut på föreningens hem-

sida. På grund av kostnaderna kommer 

genomförandet av förslaget att ske etapp-

vis. I en första etapp kommer "ogräslimpan" 

att åtgärdas i höst. Samtidigt kommer några 

nya träd och buskar att planteras.  

Därefter planeras att anlägga en eller flera 

bersåer i ytterligare etapper beroende på 

de ekonomiska möjligheterna. Bygglov 

(marklov) kommer att behövas för den 

stödmur som är inritad i ena bersån.  

Föreningens lägenhet 

Utrustningen i lägenheten har komplet-

terats, bl.a. har en ny extrasäng, ny be-

lysning i kök och sovrum, nya täcken och 

kuddar och nya delar till dammsugaren 

köpts in. Lämna gärna förslag om ytterligare 

förbättringar eller inköp till 

lagenhetsbokningen@brunnsviken.se. 

Stoppet i avloppet i BA 49 

Den 19 mars upptäcktes en översvämning i 

källaren på BA 49. Jour tillkallades och rören 

spolades och vattnet torkades upp. Efter 

röranalys och filmning i röret kunde 

konstateras att stoppet berodde på att gips 

eller spackel spolats ned i en golvbrunn. 

Stoppet har nu tagits bort och för-

hoppningsvis ska detta inte upprepas. 

Föreningens kostnad blev 27 000 kr. 

För säkerhets skull rekommenderar 

styrelsen att ömtåliga föremål i källar-

förråden pallas upp minst tio centimeter. 

 

 

Välkomna till den 

ordinarie 

föreningsstämma 

den 3 maj enligt 

tidigare kallelse. 
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