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Åtgärder för ökad säkerhet med 
anledning av inbrotten på BA 49 
Styrelsen	  har	  beslutat	  om	  en	  rad	  åtgärder	  för	  
att	  öka	  säkerheten	  i	  vår	  förening.	  En	  åtgärd	  är	  
ökad	  aktivitet	  inom	  grannsamverkan	  och	  där	  
har	  ett	  tiotal	  medlemmar	  redan	  anmält	  sig	  att	  
hjälpa	  till.	  Närpolisen	  Kerstin	  Malm	  besökte	  
gruppen	  den	  24	  januari	  och	  informerade	  om	  
grannsamverkan.	  Om	  du	  också	  är	  intresserad	  
av	  att	  delta	  i	  arbetet	  så	  kontakta	  säkerhets-‐
gruppen	  på	  
sakerhetsgruppen@brunnsviken.se	  
	  
Det	  kommer	  vidare	  att	  installeras	  säkerhets-‐
dörrar	  i	  BA	  49	  och	  BA	  175.	  Det	  gäller	  samtliga	  
dörrar	  som	  har	  inomhusmiljö,	  alltså	  inte	  
loftgångar	  och	  andra	  dörrar	  som	  har	  
utomhusmiljö.	  Det	  är	  företaget	  Secor	  som	  
kommer	  att	  installera	  vita	  Daloc	  säkerhets-‐
dörrar	  S43	  (klass	  3).	  Installationen	  kommer	  att	  
påbörjas	  vecka	  8	  och	  slutförs	  vecka	  9.	  En	  
vecka	  innan	  installationen	  kommer	  närmare	  
besked	  om	  tidpunkten	  för	  respektive	  
lägenhet.	  
	  
De	  nya	  dörrarna	  har	  inte	  brevinkast.	  Istället	  
kommer	  postboxar,	  s.k.	  fastighetsboxar,	  för	  
samtliga	  boende	  i	  punkthusen,	  dvs.	  även	  för	  
boende	  på	  loftgångarna	  att	  monteras	  i	  
entréplanen.	  Tidningshållare	  kommer	  att	  
monteras	  bredvid	  respektive	  dörr	  inomhus	  i	  
punkthusen	  men	  inte	  utomhus	  och	  på	  
loftgångarna	  där	  befintliga	  brevlådor	  även	  i	  
fortsättningen	  används	  för	  tidningar.	  
	  
I	  ett	  nästa	  steg	  har	  nu	  säkerhetsgruppen	  
börjat	  titta	  på	  nya	  lås	  till	  entrédörrarna	  i	  BA	  
49	  och	  175	  med	  porttelefon	  och	  automatiska	  
dörröppnare,	  brytskydd	  för	  alla	  utomhus-‐
dörrar	  och	  balkongdörrar,	  fönsterlås	  mm.	  
Anmäl	  dig	  gärna	  till	  säkerhetsgruppen	  om	  du	  
vill	  hjälpa	  till	  med	  vilka	  tekniska	  lösningar	  som	  

föreningen	  ska	  välja	  respektive	  
rekommendera	  till	  boende.	  
Vidare	  ska	  säkerhetsföretag	  bjudas	  hit	  en	  kväll	  
till	  "Öppet	  hus"	  för	  att	  visa	  vilka	  säkerhets-‐
produkter	  som	  finns	  på	  marknaden.	  En	  
säkerhetsbesiktning	  av	  hela	  föreningen	  
kommer	  också	  att	  genomföras.	  
	  

Grannsamverkan	  
Grannsamverkan	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  
minska	  risken	  för	  inbrott.	  Meddela	  därför	  era	  
grannar	  när	  ni	  tänker	  lämna	  bostaden	  en	  
längre	  tid.	  Be	  dem	  ta	  in	  post	  och	  vara	  obser-‐
vanta	  på	  personer	  som	  rör	  sig	  i	  området	  utan	  
att	  se	  ut	  att	  höra	  hemma	  här.	  Fråga	  dem	  
gärna	  vem	  de	  söker	  –	  det	  är	  ju	  inte	  alltid	  så	  
lätt	  att	  hitta	  rätt	  adress	  eller	  gästparkerings-‐
plats.	  	  
Ta	  även	  för	  vana	  att	  hälsa	  på	  dem	  som	  rör	  sig	  i	  
vårt	  område.	  För	  oss	  som	  hör	  hemma	  här	  är	  
det	  trevligt,	  samtidigt	  som	  de	  som	  är	  här	  i	  
brottsliga	  ärenden	  känner	  sig	  observerade.	  
	  

Buskbeskärardag och städdag 
Boka	  redan	  nu	  in	  lördagarna	  den	  23	  mars	  och	  
4	  maj	  i	  kalendern!	  Den	  4	  maj	  kommer	  vår-‐
städningen	  att	  äga	  rum	  då	  vi	  bland	  annat	  
planerar	  att	  plantera	  ett	  stort	  antal	  växter	  i	  
Fontänparken	  under	  ledning	  av	  trädgårds-‐
mästare	  från	  Slottsträdgården	  Ulriksdal.	  Efter	  
städningen	  kommer	  arrangemangsgruppen	  
att	  bjuda	  på	  vårfest.	  
	  
För	  dig	  som	  är	  sugen	  på	  mer	  trädgårds-‐
aktiviteter	  dyker	  möjligheten	  upp	  redan	  den	  
23	  mars.	  Då	  kommer	  vi	  att	  anordna	  en	  
buskbeskärardag	  tillsammans	  med	  en	  
trädgårdsmästare	  från	  vår	  trädgårds-‐
entreprenör	  Två	  Smålänningar.	  Så	  ta	  chansen	  
att	  umgås	  med	  dina	  grannar	  samtidigt	  som	  du	  
lär	  dig	  mer	  om	  beskärning	  av	  buskar	  och	  gör	  
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en	  insats	  för	  vårt	  närområde!	  Inga	  för-‐
kunskaper	  krävs.	  Mer	  information	  om	  både	  
buskbeskärardag	  och	  städdag	  kommer	  senare.	  
	  

Ordinarie föreningsstämma 
Årets	  föreningsstämma	  kommer	  att	  genom-‐
föras	  torsdagen	  den	  2	  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	  2012).	  
Dessutom	  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	  
restaurangen	  intill.	  
Kallelse	  med	  anmälningstalong	  samt	  års-‐
redovisning	  2012	  delas	  ut	  senare	  i	  april.	  
Underlaget	  kommer	  även	  att	  finnas	  på	  vår	  
hemsida.	  	  
	  

Renovering av föreningens 
gästlägenhet 
Badrummet	  i	  gästlägenheten	  renoveras	  under	  
tiden	  den	  25	  januari	  -‐	  15	  februari,	  bl.a.	  ska	  det	  
läggas	  klinkergolv	  och	  väggarna	  ska	  kaklas.	  
Det	  är	  stängt	  för	  uthyrningen	  under	  
renoveringen.	  
	  

Renovering av grovtvättstugan 
Grovtvättstugan	  i	  BA	  175	  renoveras	  under	  
tiden	  den	  28	  januari	  –	  10	  februari,	  bl.a.	  ska	  
det	  läggas	  klinkergolv.	  Det	  är	  inte	  att	  möjligt	  
att	  tvätta	  i	  grovtvättstugan	  under	  denna	  tid.	  	  
Teknikgruppen	  undersöker	  också	  lösningar	  för	  
torktumlarna	  i	  båda	  tvättstugorna.	  

Brf	  Brunnsvikens	  Bibliotek	  har	  nu	  även	  öppnat	  
i	  tvättstugan	  BA	  49.	  
	  

Fontänparken 
På	  grund	  av	  de	  stora	  mängder	  snö	  som	  kom	  
före	  jul	  tvingades	  entreprenören	  att	  ta	  paus	  i	  
anläggningsarbetet.	  Själva	  grävarbetet	  är	  dock	  
redan	  klart.	  När	  snön	  smält	  kommer	  mer	  jord	  
att	  fyllas	  på,	  kullen	  kommer	  att	  formas	  till	  och	  
en	  låg	  mur	  kommer	  att	  sättas	  upp.	  
	  

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