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Årsavgiften oförändrad 2014 
Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  såväl	  årsavgift,	  
parkeringshyra	  som	  hyra	  för	  förenings–
lägenheten	  ska	  vara	  oförändrade	  under	  2014.	  
Avgiften	  har	  därmed	  varit	  oförändrad	  i	  elva	  år	  
i	  rad.	  
Föreningen	  har	  stora	  fastighetslån	  och	  
påverkas	  därför	  mycket	  av	  ränteläget.	  
Eftersom	  ränteläget	  nu	  är	  lågt	  har	  styrelsen	  
valt	  att	  fortsätta	  att	  amortera	  på	  lånen	  för	  att	  
vara	  förberedda	  för	  tider	  med	  högre	  
räntenivåer	  och	  högre	  inflation.	  
Om	  du	  är	  intresserad	  av	  ett	  fördjupat	  
ekonomiskt	  underlag,	  budget	  och	  lån	  
kontakta	  gärna,	  och	  engagera	  dig	  i,	  
ekonomigruppens	  arbete	  som	  stöd	  till	  
styrelsen.	  

Alternativ julgran 
Söndagen	  den	  1	  december	  kl.	  10.00	  kommer	  
vår	  ”alternativa”	  julgran	  att	  resas	  i	  fontän-‐
parken.	  Föreningen	  bjuder	  på	  glögg	  och	  
pepparkakor.	  Välkommen!	  

Brandskydd 
Nu	  i	  helgtider	  med	  många	  levande	  ljus	  är	  det	  
extra	  viktigt	  att	  brandvarnaren	  fungerar.	  När	  
bytte	  du	  batteriet	  senast?	  Har	  du	  en	  brand-‐
släckare	  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.	  

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

Container för julgranar 
Vi	  kan	  redan	  nu	  informera	  att	  en	  container	  för	  
uttjänta	  julgranar	  kommer	  att	  vara	  uppställd	  
på	  den	  inre	  parkeringen	  några	  dagar	  i	  mitten	  
av	  januari	  2014.	  

Energiråd 
Hur	  kan	  vi	  spara	  energi	  och	  pengar?	  Solna	  
stad	  är	  just	  nu	  väldigt	  aktiva	  i	  att	  ge	  råd	  till	  alla	  
bostadsrättsföreningar	  i	  staden.	  Inom	  teknik-‐
gruppen	  diskuteras	  olika	  sätt	  hur	  vi	  i	  vår	  
förening	  kan	  fortsätta	  spara	  energi	  och	  el,	  och	  
kanske	  i	  framtiden	  producera	  egen	  energi	  och	  
el	  med	  t	  ex	  sol.	  Om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  
hjälpa	  till	  så	  kontakta	  gärna,	  och	  engagera	  dig	  
i,	  teknikgruppens	  arbete	  som	  stöd	  till	  
styrelsen.	  

Infobladet 
Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  detta	  är	  det	  sista	  
infobladet	  som	  skickas	  ut	  i	  pappersform.	  
Istället	  kommer	  all	  information	  att	  finnas	  att	  
läsa	  på	  föreningens	  hemsida.	  
www.brunnsviken.se	  
Informationen	  kommer	  också	  att	  anslås	  på	  
våra	  anslagstavlor	  i	  trapphuset	  i	  BA	  49	  och	  BA	  
175.	  
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