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Föreningsstämman
Den ordinarie årliga föreningsstämman hölls den 7 maj på resturang
Sfären. Ett 30-tal bostadsrätter var representerade. Styrelsens
ordförande Lars-Åke Hansson presenterade årsredovisningen och
ledamoten Lars Lindgren gick igenom vår ekonomi. Den gamla
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Marianne Lundberg på
två år och nyvaldes Sven Kinnander och Hans Holst på två år. Till
styrelsesuppleant nyvaldes Sibylle Totschnig på två år.
Efter föreningsstämman konstituerade styrelsen sig och består nu
av:
Ordförande Lars-Åke Hansson
Vice ordförande Lars Lindgren
Sekreterare Sven Kinnander
Ledamot Hans Holst
Marianne Lundberg
Leif Stjärnskog (Riksbyggen)
Suppleant Johanna König
Sibylle Totschnig

Lennart Apelgren (Riksbyggen)
Vicevärd Rolf Stanley (adjungerad)
Vårstädning
Vårstädningen ägde som planerat rum den 4 maj under ledning av
vår vicevärd Rolf Stanley. Den var välbesökt och vi slapp regn
under själva arbetet. Efteråt ordnade grillmästare Tomas Fehrm med
förplägnad i form av korv med bröd och dryck.
Grillning
Sommaren har kommit tidigt i år och många av oss grillar på
uteplatsen. Tänk då på grannarna. Alla gillar säkert inte allt för
mycket grillos.
Det är inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill varken på
balkong eller uteplats under en granne. Grillningen skall ske i
samförstånd med grannar och på avstånd från byggnader.
Bollspel
Det är inte tillåtet att sparka boll på vägar eller gräsplaner inom vår
förenings område. Vi har investerat stora pengar i träd, buskar och
blommor. Växtligheten kan ta skada. Dessutom är det risker för
fönsterrutor mm.
Bredband
Företaget Bostream har sagt upp avtalet med föreningen per den 12
september. Avtal direkt mellan Bostream och respektive boende
gäller dock som vanligt. Avtalet med föreningen innehåller en
bestämmelse om lägre anslutningskostnad än normalt. De boende
som avser att teckna överenskommelse om bredband tjänar därför
på att göra detta så fort som möjligt.
Föreningslägenheten

Föreningens lägenhet är fullbokad fram till augusti. Se gärna på
hemsidan www.brunnsviken.se för fler upplysningar.
Sopor
Var noga med att ställa in soporna i soprummet i därför avsedd
container och inte utanför dörren. Ställs de inte in, tar fåglarna dem
med nedskräpning i området som följd.
Råd inför sommaren
Inför sommaren är det aktuellt för de flesta att lämna lägenheten för
längre eller kortare tid. Inbrotten har ofta en tendens att öka under
denna årstid.
Tänk på att se till att post och tidningar eftersänds eller att
brevlådan töms. Be gärna att någon granne håller ett öga på din
lägenhet. Var observant på om några personer som inte bor i
området och som inte ser ut att ha ett ärende hit dyker upp.
Till sist vill vi önska alla boende en glad och trevlig sommar!
Styrelsen

