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Beskärning av buskar och träd under vårvintern

Styrelsen har beslutat att alla buskar i föreningen ska föryngringsbeskäras under vårvintern (februari).
Detta görs för att komma ifatt det eftersatta underhållet och för att få vackrare buskar på sikt.
Buskarna har aldrig föryngringsbeskurits tidigare och därför är de ofta väldigt risiga eller glesa nertill.
Med en föryngringsbeskärning blir buskarna fina även längre ner då nya skott kommer närmare
marken.
En föryngringsbeskärning är alltid kraftig, ner till 40 cm ovan mark, och det kommer naturligtvis att
kortsiktigt påverka det visuella intrycket. Samtidigt växer ju buskarna och nästa säsong och ett antal
år framöver kommer vi att ha ett mycket fräscht område. Då behöver buskarna bara
underhållsbeskäras.
De som har marklägenhet kommer att förlora lite av sitt insynsskydd temporärt och man kan därför
uppleva beskärningen mer påtagligt. Vi hoppas dock att alla ser fördelarna med beskärningen och kan
acceptera ett visst mått av insyn under en begränsad period. Snart har vi ju mycket fina buskar igen.
Alla träd i föreningen kommer också att få sin årliga underhållsbeskärning under vårvintern.
Kontakta någon i trädgårdsgruppen, t ex Marianne Lundberg telefon 85 14 61, om ni har några frågor.
 

Ny form för hyresinbetalning vid hyra av föreningslägenheten

Sedan i år är rutinerna för betalning av hyran för föreningslägenheten något förändrade. Istället för att
som tidigare betala hyran - 250 kr per dygn - kontant i förväg skall samma summa istället sättas in på
föreningens nya postgirokonto 104 98 30-1, "Brf Brunnsviken".
 

Felanmälan till vicevärden

Föreningen har som bekant bytt förvaltare vid årskiftet. Även i fortsättningen skall fel anmälas till
vicevärden Rolf Stanley, telefon 85 41 65 eller 070-624 82 58, så att han kan föra anmälan vidare till
fastighetsskötaren – Driftia, en underleverantör till SBC. Vissa fel är av enkel natur och kan åtgärdas
av vicevärden istället för att ta hit servicepersonal.
 

Låsen på hissdörrarna

Nya lås har monterats in på hissdörren i källarna BA 49 resp BA 175 för att minska risken för inbrott.
Det sitter ett litet skyddsbleck som man för åt sidan. Bakom det sitter låscylindern. När man för
blecket åt sidan så går det ej att trycka upp hissen. Så man har gott om tid för att öppna dörren.
 



Grovsopor

Tänk på att större saker skall köras iväg till Brotorp. Något som ni MÅSTE köra iväg är vitvaror. Det
blir annars en stor kostnad för föreningen.
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