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Föreningsstämman

Den ordinarie årliga föreningsstämman hölls den 17 maj med Sven Kinnander som mötesordförande.
23 st bostadsrätter var representerade. Styrelsens ordförande Lars-Åke Hansson presenterade
föreningens verksamhet översiktligt under verksamhetsåret, föreningens olika arbetsgrupper (se även
nedan) samt redogjorde för bokslutet 2005 och förenings ekonomi 2002-2006.

Föreningens revisor Olle Mächs rekommenderade därefter stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna året vilket också gjordes.

Fredrik Angelin valdes in i styrelsen efter Sten Leijonhufvud som valt att avgå.

Samtliga förtroendevalda finns redovisade i föreningens nya informationsskrift, i stämmoprotokollet
på föreningens hemsida samt på våra anslagstavlor.

Arbetsgrupper

Föreningen har sedan länge ett stort antal arbetsgrupper som alla medlemmar är hjärtligt välkomna att
engagera sig i. Varje arbetsgrupp träffas och diskuterar sitt ämne och kan ibland också komma att
förbereda lite större beslut inför styrelsen. Tag gärna tillfället i akt att delta och påverka boendet i de
frågor som engagerar dig.

Intresseområde Kontaktperson i styrelsen
Ekonomi Lars-Åke Hansson (ordförande)
Bygg och teknik Thomas Fehrm
Trädgård och gemensam miljö Marianne Lundberg
IT, information och hemsida Charlotte Örnlid
Säkerhet och trygghet Arne Gustafson (vice ordförande)
Gemensamma föreningsarrangemang Marika Ljungdahl (sekreterare)
Framtidsfrågor och föreningshus Hans Holst

Städdagen den 6 maj

Många dök upp och hjälpte till med vårstädning och med att gräva upp buskar för att bereda plats åt
det trädgårdsförråd som skulle flyttas.

I sedvanlig ordning bjöd sedan föreningen alla på korv, som Thomas Fehrm grillat, samt dryck.



Styrelsen vill gärna tacka de medverkande för den fina arbetsinsats som gjordes under dagen.

Målning av trädgårdsförrådet den 17 juni

Förrådet står nu på sin rätta plats och det som återstår innan allt är klart är utvändig målning, läggning
av trägolv, iordningställande av inredning och uppspikande av vindskivor. Detta arbete planeras att
äga rum lördagen den 17 juni med start kl 08.30. Färg, penslar och övrigt material kommer då att finns
på plats och alla är välkomna att delta i arbetet.

Dröjsmål med avgifterna

Styrelsen vill ånyo påminna om att månadsavgiften skall betala i tid. Ett utmärkt sätt att sköta detta
automatisk är med hjälp av autogiro, kontakta SBC för mer information (blanketter finns för övrigt
sedan länge uppsatta i våra tvättstugor).

Styrelsen kommer först att kontakta dem som slarvar. Regler för förverkan av bostadsrätten finns i
våra stadgar och i bostadsrättslagen.

Hemförsäkring

Genom att föreningen är medlem i SBC har varje boende rabatt på sakförsäkringar hos
försäkringsbolaget IF. Om någon vill se över sina kostnader för hemförsäkring och övriga
sakförsäkringar så kan ni vända Er till IF på telefonnummer 020-655 655 för en diskussion. IF
kontrollerar sedan ert medlemskap och återkommer med ett kostnadsförslag. Genom att samla alla
sakförsäkringar hos IF kan belöningen bli upp till 20 % rabatt på varje försäkring.

107:an

Visst är det trevligt att någon har idéer och hittar på en massa saker. Men.....

Vi måste vara praktiska och då måste vi träffas och prata med varandra om det tilltänkta huset i
Fontänparken. Vad ska vi ha huset till?? Vad måste det då rymma?? Hur stort måste det då vara??

Vad tycker vi om idén??

Kom till Fontänparken den 18 juni kl. 15.30. Vi kommer att grilla och rita och prata och mäta och
lufta våra tankar om 107:an!! Och vi får litet rödvin eller öl, för den som vill. Och barnen får Coca
Cola.

Soprummen

I vår förening har vi en stor förmån genom att vi har grovsoprum! Och, tre gånger om året har vi
container på parkeringen! Men, vi måste bli bättre på att inte slänga byggavfall, gamla köksskåp,
virke, stora möbler och liknande. Och vi måste lägga grejorna på sina rätta platser!! Prata med
vicevärden Hans Holst om ni har frågor om vad som går att slänga. Och, prata även med honom om ni
har problem med transport till Brotorp avfallsdepå. På något sätt löser vi transporten.

Föreningens hemsida

Styrelsen har för avsikt att under hösten bygga om Brf Brunnsvikens hemsida, så om någon har goda
idéer kring detta, eller vill påtala vad som är bra resp. dåligt med dagens hemsida, skicka ett mail till
styrelsen (IT-gruppen) så att vi kan ta det i beaktande vid den framtida utformningen.



Kabel-TV

Vår kabel-TV-leverantör Canal Digital meddelar, att gamla ZTV nu bytt namn till TV6. Innehållet
skall vara detsamma som tidigare. Samtidigt startas en ny ZTV-kanal, som vänder sig till ungdomar.
Den ingår dock inte i baspaketet men går att få som betalkanal.

Tvättstugorna

Styrelsen beklagar att tvättmaskinen i BA 175 varit trasig i några veckor. Nu är dock maskinen utbytt
till en ny – liksom båda maskinerna i tvättstugan i BA 49, i förebyggande syfte.

Gästparkering

Som alla säkert redan uppmärksammat, har de två gästparkeringarna på den inre parkeringen flyttats
till den yttre parkeringen.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Styrelsen


