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BOK OM BRUNNSVIKEN
Ni som inte har hämtat Er bok om Brunnsviken "Haga Brunnsviken" (som föreningen delade ut till
medlemmarna med anledning av 10-års jubileet) kan hämta ett ex. hos vicevärden Rolf Stanley.

HÖSTSTÄDNING
Boka in lördagen den 10 november, då städar vi i vårt område. Vi träffas vid statyn klockan 10 och
håller på till klockan 12. Därefter bjuds det på grillat med dryck.
En container för grovavfall kommer också att finns på plats från fredag 9/10 tom måndag 12/9. Notera
att det är i denna och inte i grovsoprummet som löv och grenar slängs.
SOMMARVATTEN
I slutet av oktober stängs sommarvattnet av.
MOTORVÄRMARUTTAG
Löst hängande elsladdar är inte bra alls – stoppas in i elboxen.
TRÖG BALKONGDÖRR?
Enligt vicevärden så kan det ofta avhjälpas genom smörjning av länkaget inne i dörren.
Görs med 5-56 eller liknande smörja.
GROVSOPRUMMET
Grovsoporna börjar att bli ett problem i 175:ans soprum. Nu får man inte slänga trasiga el-apparater i
grovsoporna. Dom måste man köra till Brotorp med. Du som ställt en gammal TV-apparat i 175:ans
var vänlig och flytta den omgående. Annars kostar det oss 250:- om Rang-Sells skall hämta den.
Om det skulle vara fullt i kärlen så får ni vänta med att kasta era sopor tills kärlen har tömts och
INTE ställa dem på golvet. Kartonger får (skall) Ni gärna göra lite mindre genom att sprätta upp
botten och vika ihop dom och sätta ner dom i de gröna kärlen. Det är bra att ni återvinner
mjölkförpackningar men dom skall vara bland tidningar och inte bland kartonger.
Löv och grenar ska inte slängas bland grovsopor, passa istället på under städhelgen då en container

finns att tillgå – se under Höststädning.
Vi kommer under hösten att försöka börja med hushållsnära källsortering då sopavgiften börjar bli en
stor post för oss. / Rolf Stanley

VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?
Om du vill ha hit släkten över jul är det hög tid att boka nu- det börjar
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. Men det går
fortfarande även bra att ringa vicevärden för bokning av lägenheten. I början kommer inte
bokningslistan att vara uppdaterad hela tiden men vi skall göra vårt bästa för att fixa detta.
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.
BREDBAND
Bredband tecknas direkt hos BoNet (www.bonet.se), de svarar också på frågor om detta.
KONTAKTA VICEVÄRDEN
Ni som vill nå mig gör det på telefon 08-85 41 65 eller 070-624 82 58. Vill ej ha vicevärdsfrågor på
min hemtelefon. / Rolf Stanley

Med vänliga hälsningar och med önskan om en trevlig höst
/Styrelsen

