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Årsavgiften oförändrad 2013 
Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  såväl	  årsavgift,	  
parkeringshyra	  som	  hyra	  för	  föreningslägenheten	  
ska	  vara	  oförändrade	  under	  2013.	  Avgiften	  har	  
därmed	  varit	  oförändrad	  i	  tio	  år	  medan	  inflationen	  
varit	  14%	  under	  perioden.	  
Vi	  har	  stora	  fastighetslån	  och	  påverkas	  därför	  
mycket	  av	  ränteläget.	  Eftersom	  räntenivån	  nu	  är	  
låg	  men	  osäker	  framöver	  har	  styrelsen	  valt	  att	  
fortsätta	  linjen	  att	  amortera	  på	  lånen	  i	  goda	  tider	  
för	  att	  bädda	  för	  tider	  med	  högre	  räntenivåer	  och	  
högre	  inflation.	  
För	  ett	  fördjupat	  ekonomisk	  underlag,	  budget	  och	  
lån,	  kontakta	  gärna,	  och	  engagera	  dig	  i,	  ekonomi-‐
gruppens	  arbete	  som	  stöd	  till	  styrelsen.	  

Anläggningsarbeten i Fontänparken 
Nu	  har	  första	  etappen	  av	  omdaningen	  av	  
Fontänparken	  påbörjats	  då	  ”ogräslimpan”	  ska	  
grävas	  ur	  och	  ersättas	  med	  ny	  jord,	  en	  mur	  ska	  
anläggas	  och	  13	  nya	  träd	  ska	  planteras.	  Arbetena	  
som	  kommer	  att	  pågå	  i	  cirka	  tre	  veckor	  och	  
bedrivas	  vardagar	  mellan	  klockan	  7.00	  och	  17.00.	  
Karaktärsplanen	  som	  tagits	  fram	  för	  parken	  finns	  
på	  www.brunnsviken.se.	  
Har	  du	  frågor	  angående	  anläggningsarbetet	  är	  du	  
välkommen	  att	  kontakta	  trädgårdsgruppen.	  

Ny belysning 
Som	  du	  säkert	  märkt	  har	  belysningen	  på	  
parkeringarna	  ersatts	  med	  rundstrålande	  armatur.	  
Runt	  årsskiftet	  kommer	  även	  belysningen	  på	  
gångvägarna	  i	  området	  att	  bytas	  ut.	  På	  den	  inre	  
gångvägen	  vid	  BA	  77	  sitter	  ett	  prov	  på	  den	  
armatur	  som	  ska	  ersätta	  de	  dubbelriktade	  
strålkastare	  som	  nu	  finns	  på	  gångvägarna.	  Bytena	  
innebär	  en	  energibesparing	  på	  närmare	  tio	  
procent	  av	  föreningens	  totalförbrukning.	  	  

Levande ljus 
Nu	  i	  helgtider	  med	  många	  levande	  ljus	  är	  det	  extra	  
viktigt	  att	  brandvarnaren	  fungerar.	  När	  bytte	  du	  
batteriet	  senast?	  Har	  du	  en	  brandsläckare	  hemma	  
och	  står	  den,	  i	  så	  fall,	  så	  att	  du	  lätt	  kommer	  åt	  
den?	  En	  brandfilt	  för	  att	  släcka	  mindre	  bränder	  
kan	  vara	  en	  bra	  investering.	  

Julgranscontainer 
Som	  vanligt	  kommer	  det	  att	  finnas	  en	  container	  
för	  julgranar	  och	  annat	  fredagen	  den	  11	  januari	  –	  
måndagen	  den	  14	  januari.	  

Cykelrensning 

Under	  städdagen	  den	  29	  september	  rensades	  ett	  
antal	  (skrot)cyklar	  ut	  ur	  förråd	  och	  cykelställ.	  De	  
kommer	  att	  stå	  vid	  trädgårdsskjulet	  i	  sex	  månader.	  
Om	  ägarna	  inte	  gör	  anspråk	  på	  dem	  kommer	  de	  
att	  kastas	  efter	  mars	  månads	  utgång.	  Om	  du	  har	  
frågor	  om	  cyklarna	  kan	  du	  maila	  
cyklar@brunnsviken.se. 

Snabbare bredband 
Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  förlänga	  fiberavtalet	  
med	  Stockholms	  Stadsnät.	  Från	  och	  med	  nästa	  år	  
blir	  det	  även	  några	  förbättringar,	  bl	  a	  höjs	  
hastigheten	  för	  alla	  till	  100	  Mbit/s.	  En	  lista	  med	  
alla	  förändringar	  kommer	  att	  finnas	  på	  hemsidan	  
inom	  kort.	  

Information via e-post 
Som	  framgått	  av	  tidigare	  infoblad	  vill	  styrelsen	  
gärna	  på	  sikt	  gå	  över	  till	  att	  skicka	  information	  till	  
lägenhetshavarna	  via	  e-‐post	  istället	  för	  på	  papper,	  
inte	  minst	  för	  att	  värna	  miljön.	  Vi	  saknar	  dock	  
fortfarande	  många	  e-‐postadresser!	  Vi	  skulle	  vilja	  
be	  dig	  att	  gå	  in	  på	  vår	  hemsida,	  klicka	  på	  länken	  
"Uppdatera	  mina	  uppgifter"	  högst	  upp	  till	  höger	  
och	  lämna	  dina	  uppgifter	  där.	  
Om	  du	  inte	  vill	  eller	  kan	  ta	  emot	  information	  som	  
e-‐post,	  och	  inte	  tidigare	  meddelat	  föreningen	  det,	  
skriv	  en	  lapp	  och	  lägg	  i	  föreningens	  brevlåda,	  BA	  
49.	  

Sandning 
Vid	  halt	  väglag	  finns	  alltid	  möjlighet	  för	  oss	  alla	  att	  
själva	  sanda	  med	  sand	  från	  våra	  gröna	  lådor.	  

Alternativ julgran 
Söndagen	  den	  9	  december	  kl.	  10.00	  kommer	  en	  
"alternativ"	  julgran	  att	  resas	  vid	  Fontänparken.	  Att	  
det	  inte	  blir	  någon	  riktig	  julgran	  i	  år	  beror	  på	  
grävarbetena	  i	  området.	  Föreningen	  bjuder	  på	  
glögg	  och	  pepparkakor.	  Väl	  mött!	  
	  
Styrelsen 


