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Ordinarie föreningsstämma den 3 maj 
Stämman	  beslöt	  att	  till	  styrelsen	  välja	  
om	  Anita	  Klintberg	  och	  Jörg	  Ramb	  på	  två	  
år.	  Vidare	  valdes	  Christina	  Jonsson	  
(nyval)	  på	  två	  år.	  Gunilla	  Edgren-‐Nybom	  
valdes	  som	  suppleant	  på	  två	  år.	  Till	  
revisor	  på	  ett	  år	  valdes	  Lars	  Lindgren	  
om.	  Valberedning	  utgörs	  av	  Thomas	  
Järmén,	  Johanna	  König	  och	  Maria	  Kroon.	  

Protokollet	  finns	  på	  vår	  hemsida	  och	  är	  
uppsatt	  i	  båda	  tvättstugorna.	  

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.	  	  

"Undvik en kalldusch i sommar" 
Varje	  år	  drabbas	  många	  bostadsrätts-‐
föreningen	  av	  vattenskador.	  Se	  över	  och	  
vattensäkra	  era	  kök	  och	  badrum	  innan	  
ni	  reser	  bort	  på	  semester.	  Läs	  mer	  i	  
tidningen	  "Din	  Bostadsrätt"	  som	  har	  
delats	  ut	  till	  alla	  hushåll	  i	  föreningen	  
eller	  läs	  artikeln	  på	  Bostadsrätternas	  
hemsida:	  http://bostadsratterna.se/allt-‐
om-‐bostadsratt/din-‐bostadsratt.	  

Hantering av trädgårdsavfall 
Vår	  nya	  trädgårdsentreprenör,	  Två	  
smålänningar,	  har	  utöver	  skötselavtalet	  
åtagit	  sig	  att	  forsla	  bort	  trädgårdsavfall	  
åt	  föreningen.	  Det	  innebär	  att	  vi	  kan	  
lämna	  grenar,	  ogräs	  och	  dylikt	  vid	  sidan	  
av	  det	  vita	  trädgårdsförrådet	  bredvid	  
fontänparken	  och	  därefter	  tar	  entre-‐
prenören	  med	  sig	  detta	  vid	  näst-‐
kommande	  skötseltillfälle.	  Under	  hög-‐
säsong	  besöker	  de	  oss	  cirka	  en	  gång	  i	  
veckan	  och	  övrig	  säsong	  var	  tionde	  dag.	  
Tänk	  på	  att	  inte	  lägga	  avfallet	  för	  nära	  
husväggen	  då	  förrådet	  kan	  ta	  skada	  av	  

detta.	  Om	  du	  har	  större	  mängder	  
trädgårdsavfall,	  vänligen	  kontakta	  
trädgårdsgruppen	  innan	  du	  lämnar	  
detta	  vid	  skjulet.	  
Observera	  att	  trädgårdsavfall	  därmed	  
inte	  ska	  slängas	  i	  soprummen!	  

Upprustning av lekplatser 
I	  juni	  har	  föreningens	  lekplatser	  rustats	  
upp.	  Lekplatsen	  utanför	  BA	  49	  och	  125	  
har	  fått	  nya	  gunghästar	  och	  sittbrädor	  
till	  sandlådorna.	  Lekplatsen	  utanför	  BA	  
49	  har	  dessutom	  fått	  en	  ny	  gung-‐
ställning.	  Dessutom	  har	  sandlådesanden	  
bytts	  på	  alla	  våra	  tre	  lekplatser.	  

Målning av fönsterbleck 
De	  fönsterbleck	  där	  färgen	  lossnat	  
kommer	  att	  målas	  under	  hösten.	  Behov	  
av	  målning	  har	  noterats	  för	  följande	  
lägenheter:	  BA	  39,	  57,	  65,	  67,	  103,	  139,	  
141,	  143,	  155,	  161,	  169	  och	  BA	  175	  i	  lgh	  
nr	  73,	  79	  och	  81.	  
Om	  något	  fönsterbleck	  redan	  är	  åtgärdat	  
eller	  om	  det	  finns	  behov	  av	  att	  måla	  
ytterligare	  fönsterbleck,	  så	  meddela	  
detta	  till	  teknikgruppen@	  
brunnsviken.se.	  Meddela	  även	  om	  
målaren	  måste	  ha	  tillträde	  till	  lägen-‐
heten	  för	  att	  kunna	  utföra	  målnings-‐
arbetet	  så	  att	  man	  kan	  komma	  överens	  
om	  en	  tidpunkt	  för	  målningen.	  

Cykelrensning 
Det	  är	  ordentligt	  fullt	  i	  våra	  cykelställ	  
och	  cykelförråd.	  Styrelsen	  planerar	  att	  
genomföra	  en	  cykelrensning	  i	  samband	  
med	  höststädningen.	  Närmare	  
information	  om	  genomförande	  och	  
märkning	  m.m.	  kommer	  efter	  sommaren	  
men	  gå	  gärna	  igenom	  dina	  cyklar	  och	  se	  
till	  att	  de	  som	  av	  någon	  anledning	  inte	  
används	  sorteras	  ut	  och	  tas	  bort	  från	  
cykelställ	  och	  cykelförråd.	  
	  
Trevlig	  sommar	  önskar	  	  
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