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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Den 8 maj 2001 hölls den ordinarie föreningsstämman med Leif Stjärnskog från Riksbyggen som
mötesordförande. Ca 40 personer var närvarande representerande 30 lägenheter. Vi ger här en
sammanfattad information från stämman:

Mötet inleddes med en kort presentation av samtliga som haft förtroendeuppdrag i föreningen det
gångna året; dvs. styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer och valberedning.
Styrelseordförande lyfte särskilt fram det goda lagarbete som präglat verksamheten. Han passade
även på att tacka festkommittén för ett lyckat arrangemang i samband med föreningens 10-års
jubileum. Ordföranden gick igenom hur styrelsen är organiserad i arbetsgrupper, vad styrelsen
gjort det gångna året samt en översiktlig genomgång av föreningens ekonomi. Magnus Eidvall
fortsatte sedan med en fördjupad ekonomisk genomgång.

Den ekonomiska situationen i föreningen är god och de aktiefonder vi investerat i har fortsatt att
öka i värde trots en tillbakagång av Stockholmsbörsens generalindex under det gånga året.
Föreningen redovisade ett resultat på +289 kr för 2000. Föreningen har under en följd av år
redovisat överskott vilket gjort att vi har byggt upp reserver inför framtiden. De löpande
driftskostnaderna, , har under de senaste åren varit i stort sett oförändrade. Räntekostnaden, som
utgör 2/3 av boendekostnaden, har dock minskat något. Föreningens låneskuld har genom en
amortering i maj 2000 minskat med 15 mkr till ca 104 mkr. Avgörande för den framtida
utvecklingen av boendekostnaden är främst ränteutvecklingen samt de beslut som fattas med
anledning av den statliga fastighetsbeskattningskommitténs förslag. Sammantaget väntas
kommitténs förslag bidra till att föreningens kostnader kan sänkas.

Valberedningens förslag till ny styrelsesammansättning bifölls enhälligt.

Efter styrelsens konstituerande möte senare på kvällen ser styrelsen ut enligt följande:
Ordförande

Lars-Åke Hansson

B.A. 135

85 30 54

Vice ordf
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Alf Strömberg
Anders Ekelund
Marianne Lundberg
Lars Lindgren
Leif Stjärnskog
Michel Lantz
Johanna König
Fredrik Björklund

B.A. 175
B.A. 49
B.A. 81
B.A. 75
Riksbyggen
B.A. 35
B. A 151
Riksbyggen

655 48 12
54 90 25 12
85 14 61
655 01 65
772 15 65
624 30 47
85 00 57
772 16 29

Magnus Eidvall (tel. 85 58 80) valdes av stämman till föreningens revisor och Helen Svedin
valdes till föreningens revisorssuppleant.

Stämman valde också en ny valberedning bestående av Thomas Fehrm, Karin Thorneman och
Karin Thorsell.
Mötet avslutades med att de avgående styrelseledamöterna Karin Kristensson och Maria Gimbro
avtackades med varsin gåva.

Intresserade kan vända sig vicevärden Rolf Stanley för ett exemplar av stämmoprotokollet.

Med anledning av att föreningen i år fyller 10 år delades boken ”Haga-Brunnsviken” (av Bengt
Edlund) ut som gåva till en representant för respektive närvarande lägenhet. Ni som inte deltog
vid stämman kan vända er till Rolf Stanley för ett exemplar av denna trevliga och intressanta
presentation av vår vackra och historiska närmiljö.

Brf Brunnsviken har firat 10-årsjubileum
Kalaset blev väldigt lyckat och uppskattat av alla som deltog. Styrelsen önskar rikta ett stort tack
till festkommittén för ett utmärkt genomfört arrangemang.

Vårstädning
Årets vårstädning genomfördes lördagen den 12 maj i strålande varmt vårväder. Många passade
på att bidra till att hålla vårt område fint genom att deltaga i ogräsrensandet och torra-löv-

krattandet. Vi vill särskilt lyfta fram Rolf Karlsson och Thomas Fehrm och tacka dem för god
arbetsledning och delikat korvgrillning.

Ommålning av pergola mot Pumphusvägen
Styrelsen har beslutat att under juni månad låta utföra målning med vit färg av samtliga pergola
mot Pumphusvägen. Närmare information om tider etc kommer att lämnas till de berörda. Försök
redan nu att inte ha för mycket växter som slingrar sig uppför pergolan. Målarfirman kommer inte
att flytta några växter utan det får man göra själv. Felanmälningar och andra frågor kommer
vicevärden Rolf Stanley att besvara på telefonnummer 08-85 41 65 eller 070-624 82 58.

lekställningen nordvästra lekplatsen
I samband med den enkät som Trädgårdsgruppen gick ut med i mars har önskemål framförts om
att låta riva befintlig lekställning då den är i mycket dåligt skick. Förslag har även lämnats om att
ej ersätta denna med ny utan göra om ytan till något annat. Trädgårdsgruppen kommer i närtid att
utarbeta förslag till ny lösning tillsammans med Teknik och Bygg och de närmast berörda. Tills
vidare vill vi dock rekommendera att ni som har barn i aktuell ålder nyttjar någon av de andra
lekplatserna.

GRANNSAMVERKAN
I föreningen finns 96 hushåll och av dessa finns det åtta personer som är s k kontaktombud för
grannsamverkan. Dessa ger information om stöldskyddsmärkning mm. Om Du är osäker på vem
Ditt kontaktombud är kan Du kontakta vicevärden Rolf Stanley (85 41 65). Det är viktigt att alla
stölder eller försök till stöld rapporteras till kontaktombuden så att ev. åtgärder snabbt kan vidtas.
Vi har löpande kontakt med närpolisen som ger information om inbrott i Bergshamra. Statistik
från polisen visar att inbrott i bilar och stöld av bilar är de i särklass vanligaste brotten i Solna
och Bergshamra. Inför sommaren är det bra om Du meddelar Din granne när Du är borta, och hur
Du kan nås. Se till att någon tar Din post så att brevlådan inte blir överfull.
Vi upprepar det tips vi fick förra året som visat sig vara bra. Det går ut på att ”alla” hälsar på
”alla” de ser ute. Det gör att besökare känner sig välkomnade om de har rent mjöl i påsen, och
övervakade om de inte har det.

Följande personer är kontaktpersoner för grannsamverkan och hjälper Dig gärna om Du har
några frågor:
Adress B.A. Telefon

Rolf Stanley (vicevärd) 129 85 41 65
Lia Eidvall 55 85 58 80
Thomas Fehrm 77 85 53 11
Carin Lindén 175 85 45 48
Siw Nyberg 155 85 55 93
Margit Rejving 111 624 32 36
Sibylle Totschnig 49 85 31 48

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. Kostnad 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. Detta är ett försök
som vi börja med nu. Men det går fortfarande även bra att ringa vicevärden ang. bokning av
lägenheten. I början kommer inte bokningslistan att vara uppdaterad hela tiden men vi skall göra
vårt bästa för att fixa detta. För er kännedom så kan vi informera om att endast några få dagar
finns kvar för bokning i juni och juli.

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.

Med vänliga hälsningar och en önskan om en riktigt trevlig sommar
/Styrelsen

