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Städdag
Den sedvanliga höststädningen kommer i år att äga rum lördagen den 19 oktober kl 10:30-12:30
under ledning av Rolf Stanley. Samling sker som vanligt vid statyområdet. Detta är ett bra tillfälle att
lära känna sina grannar och att bidra till att vi får ett snyggt och trevligt område. Efter höststädningen
kommer vi att få grillad korv med bröd och dryck. Ingen förhandsanmälan behövs.
En container för trädgårdsavfall kommer att ställas ut i samband med höststädningen.

Sommarvatten
Sommarvattnet kommer att stängas av den 19 oktober.

Kabel-TV
Efter förhandling med vår kabel-TV-leverantör har styrelsen beslutat att stänga av två kanaler: TRT
(turkisk) resp TVE (spansk) vilket ger en besparing för föreningen.

Styrelsen välkomnar ytterligare tips och idéer om hur vi kan minska kostnaderna för föreningen.

Föreningens lägenhet
Styrelsen har beslutat att hyran för föreningens lägenhet skall höjas från 200 till 250 kr/dygn fr.o.m.
den 1 januari 2003.

Utredning om ökat insatskapital
Styrelsen beslutade den 22 augusti att gå vidare med utredningen om att öka insatskapitalet i
föreningen. Bakgrunden till beslutet är att föreningen måste vidta åtgärder för att täcka
driftsunderskott och uppnå balans mellan intäkter och kostnader. De senaste åren har detta skett
genom realisationsvinster på aktiefonder. I ett längre perspektiv krävs att årsavgifterna täcker
driftskostnaderna inkl räntor.

Ett alternativ att åstadkomma detta är att höja årsavgifterna mer än vad vi tidigare gjort. Styrelsen
önskar därför utreda alternativ till höga avgiftsökningar även efter 2003, varav ökat insatskapital
bedömts som det mest intressanta. Ökat insatskapital betyder i korthet att fördela om lånen mellan de
enskilda insatserna och föreningens lån som ju i hög grad påverkar årsavgiftens storlek.

Om utredningens rekommendationer bedöms som positiva kommer informationsmöte för föreningens
medlemmar att hållas under andra halvan av oktober.

Ytterligare information kommer också att efterhand finnas på vår hemsida www.brunnsviken.se

Vicevärden informerar



Så har hösten kommit och med det en del trädgårdsarbeten. Som ni säkert vet så får vi inte kasta
trädgårdsavfall i grovsoporna. Vi kommer att ha en container som vanligt under den helg som vi har
städdag i föreningen.

Från månadsskiftet sep/okt kommer vi att byta till Il som kommer att hämta våra grovsopor. Vi
kommer att få betala per kubikmeter så tänk på det när ni slänger era grovsopor. Har ni större saker
som skall kastas så får ni gärna åka till Brotorp för att slänga dessa. På så sätt kan vi spara pengar till
föreningen.

När det gäller källsorteringen så tryck gärna ihop kartongerna så mycket det går. När det gäller
wellpapp så får ni gärna göra de så platta som möjligt.
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