2002-02-15

Informationsblad
Nr 1 2002

FÖRENINGSSTÄMMAN
Den ordinarie årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 7 maj klockan 19.00 i
restaurang Sfären. Då genomgås det gångna räkenskapsåret (kalenderåret 2001). Dessutom informeras
om vad styrelsen gjort, aktuella frågor tas upp och medlemmarna har möjlighet att ställa frågor och
utöva sin rösträtt. Till årets stämma har inga motioner lämnats in.
NYA TVÄTTMASKINER
Som bekant kan vi sedan en tid inte längre använda centrifugerna i de vanliga tvättstugorna. Den stora
centrifugen i grovtvättstugan kan dock fortfarande användas.
I valet att köpa nya centrifuger eller att köpa nya sk högcentrifugerande tvättmaskiner har styrelsen
beslutat sig för det senare alternativet. Att ersätta de två gamla centrifugerna och de fyra gamla
tvättmaskinerna med fyra nya tvättmaskiner motiveras av dels ekonomiska skäl dels miljöhänsyn.
Nya tvättmaskiner drar avsevärt mindre el och vatten varför driftskostnaderna kommer att minska
kraftigt. Även kostnaderna för underhåll/reparationer kommer att minska.
De nya maskinerna, PODAB HW 55 MP, rekommenderas av Riksbyggen. Centrifugerar med 1250
varv/minut. Installationen beräknas ske i mitten/slutet av februari.
KÄLLSORTERING
Under våren 2002 kommer vi att införa fastighetsnära källsortering. Anledningen är att vi då får
avsevärt lägre kostnader för sophanteringen samtidigt som vi gör en insats för miljön. Vidare
information kommer i ett extra informationsblad som delas ut inom kort.
Gå gärna in på miljösidorna på Solna stads hemsida (www.solna.se) alternativt återvinningsföretaget
IL (www.ilrecycling.se) för att läsa mer om källsortering.
INFO FRÅN VICEVÄRDEN
Har väl inte så mycket att säga i detta infoblad. Soprummen fungerar bra nu. Hoppas det blir så även
när vi inför fastighetsnära källsortering. Har Ni några frågor så får Ni gärna ringa mig - se även ovan.
Vid felanmälningar vill vi att ni i första hand ringer till mig. En del fel är sådana att jag med lätthet
kan åtgärda det. På så sätt sparar vi en del pengar till föreningen. Ni som felanmäler något, sätt gärna

på en "post-it-lapp" att det är felanmält samt datum. På så sätt blir felen snabbare avhjälpta samtidigt
som man slipper att samma fel anmäls flera gånger.
Ni som vill nå mig gör det på telefon 08-85 41 65 eller 070-624 82 58.
/ Rolf Stanley

VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?
För planeringens skull vill vi påminna dig, om Du vill boka lägenheten för besökare, att du gör det i
god tid. Kontakta vicevärden Rolf Stanley. Kostnad 200 kr per dygn inklusive parkeringsplats.
Nu kan ni se bokningslistan samt boka lägenheten via vår hemsida under rubriken "Föreningens lägenhet". Alla som bokar där kommer att få en
bokningsbekräftelse via e-post. Men det går fortfarande även bra att ringa vicevärden för bokning av lägenheten.

FÖRENINGENS HEMSIDA
Glöm inte bort att gå in på vår hemsida om du har tillgång till Internet. Där finns allmän och aktuell
information om föreningen. Adressen är www.brunnsviken.se

Håll ut – snart är våren här!
Styrelsen

