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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.

VÅRSTÄDNING
Lördagen den 4 maj mellan kl.10.30 och 12.30 kommer vårstädning att äga rum under ledning av Rolf
Stanley. Samling kommer som vanligt att ske vid statyområdet. Då detta är ett bra tillfälle att lära
känna grannar, och samtidigt bidra till att vårt område blir ännu finare hoppas vi att så många som
möjligt deltar. En container kommer att ställas ut några dagar i förväg där trädgårdsavfall kan slängas.
Efter vårstädningen kommer alla att få grillad korv med bröd och dryck. Ingen föranmälan behövs.

VÅR OCH DÄRMED TRÄDGÅRDSLUST!
När våren nu är här är det härligt att kunna påta i jorden och förändra och försköna sin närmiljö.
Styrelsen vill dock påminna om att de planteringar, buskar och träd som tillhör föreningen inte får tas
bort på egen hand. Det gäller bland annat buskar framför de egna entréerna samt de som ramar in
uteplatserna. Om man önskar någon förändring måste man först ta kontakt med styrelsen.
Trädgårdsgruppen arbetar just nu med omgestaltningen av lekplatsen vid BA 175 samt
buskplanteringen längs gaveln på BA 125 ner mot den sydvästra lekplatsen, enligt önskemål från de
boende i närheten.

BRANDSÄKERHET I LÄGENHETEN
Sorgligt nog har det brunnit i en lägenhet inom föreningen innebärande omfattande materiella skador.
Styrelsen vill påminna om vikten av brandvarnare i lägenheten. Vidare kommer vi att undersöka
möjligheten att köpa in brandfiltar till självkostnadspris för medlemmarna.

En broschyr om brandsäkerhet i hemmet kommer att delas ut. Det står också om brandsäkerhet i
Riksbyggens tidning nr 1 - 2002.

KÄLLSORTERING
En del inkörningsproblem i form av överfulla kärl har inträffat. Det är givetvis inte bra, men det
kommer att bli bättre när vi får grepp på hur mycket som slängs i respektive fraktion i de olika
soprummen. Dessutom så inföll tydligen en tömning på en helgdag så att en veckotömning blev
försenad. Men det är ändå glädjande att det är så många som källsorterar.
Visste du att vi betalar mycket för hämtning av vanliga hushållssopor, medan hämtning av det som
slängs i de nya källsorteringskärlen nästan är gratis?
Passar också på att påpeka att trädgårdsavfall (löv, grenar etc.) inte får slängas i grovsoprummen.
Nyttja containern som kommer hit i början av maj - se under "Vårstädning" ovan.

FÖRENINGENS VILDA OCH TAMA FAUNA
Flera boende har klagat på de skator som håller till i träden vid lekplatserna. Styrelsen har kontaktat
Solna Stad och rådgjort om lämpliga åtgärder.
Katter finns det också inom föreningen. Dessa får som bekant inte springa lösa. Skälet till det är att de
förorenar i sandlådorna. Dessutom är det problem med att de kissar under balkongerna, där
friskluftsintaget till lägenheterna sitter.

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 tel. 85 41 65 eller 070-624 82 58. Hyran är 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.

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.

Sjung ut - nu är våren här!
Styrelsen

