Välkommen till Brf Brunnsviken
Informationsblad
nr 3 - 1999
HÖSTSTÄDNING
Lördagen den 23 oktober mellan kl. 10.30-12.30 kommer en höststädning att hållas under ledning av Rolf
Karlsson. Samling kommer som vanligt att ske vid statyområdet. Då detta är ett bra tillfälle att lägra känna
grannar, och samtidigt bidra till att vårt område blir än finare hoppas vi att så många som möjligt deltar.
"Trädgårdsgruppen" i styrelsen dvs Anna Halldén, Thomas Ferm, Lars Björkén och Karin Kristensson mottar
tacksamt synpunkter på hur vi kan förbättra våra planteringar m m. Efter städningen kommer alla att få grillad korv
med bröd och dryck. Ingen föranmälan behövs.
LÄMNA INTE ELSLADDEN HÄNGANDE VID PARKERINGS-PLATSEN
Det är absolut förbjudet att lämna elsladden hängande läs inkopplad. Ta för vana att alltid dra sladden ur elstolpen
då Du inte behöver el till bilen. I händelse av olycka pga läst hängande sladd kan ägaren i vissa fall bli ansvarig.
ORIENTERINGSTAVLOR
Två stycken tydliga orienteringstavlor kommer att sättas upp efter Bergshamra Allé inom vårt område. Därigenom
blir det avsevärt lättare för nya besökare att hitta rätt inom området.
GROVSOPRUMMEN
Vi vill erinra om att grovsoprummen är till för hushållssopor - ej för kasserade hushållsmaskiner såsom spisar,
disk- och tvättmaskiner. Dessa skall lämnas vid kommunens miljöstation på Enköpingsvägen strax bortom
överskottsbolaget. Bilutrustning såsom batterier, däck etc får inte heller lämnas i soprummet. (Se även
Informationsskriften.) Någon har lämnat saker i källaren i B.A. 49 utanför hissdörren. Vi är tacksamma om dessa
tas bort - annars kommer de att slängas.
LÄS INFORMATIONSSKRIFTEN
I den informationsutskrift som delades ut i juni får Du svar på många frågor. Om det är något Du saknar är vi
tacksamma om Du kontaktar någon styrelsen.
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 Lars Björkén tel. 85 30 37. Kostnad 150 kr per dygn.
Med vänliga hälsningar Styrelsen
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