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Påminnelse om trädgårdsmöte med landskapsarkitekt Cecilia Pihlbäck

Styrelsen vill påminna om mötet med landskapsarkitekt Cecilia Pihlbäck den 7 sep kl 19.00 i Sfärens
kyrka. Hon kommer då att presentera sina idéskisser till omdaning av våra grönytor. Ingen anmälan
nödvändig. Dryck och tilltugg serveras före mötet.

Se separat kallelse för mer information eller ring Marianne Lundberg, tel. 85 14 61, som är ansvarig
för förenings arbetsgrupp Trädgård och miljö.

Välkomna!

Tvättstugorna

Styrelsen har uppmärksammat problemet med återkommade fel på våra tvättmaskiner. Felen har varit
av sådan art att maskinerna inte har lagats på plats utan ersatts av nyrenoverade maskiner. Då det är
brist på nyrenoverade maskiner har tiden för att avhjälpa dessa fel varit oacceptabelt lång. Kostnaden
har inte drabbat föreningen då maskinerna fortfarande löper under garantitid.

Styrelsen ska kontakta leverantören för att försöka hitta en lösning på dessa problem då det är ett stort
irritationsmoment.

Ventilerna

Ovanför fönstren i nästan varje rum finns en ventil som ska vara öppen och släppa in luft. För att
ventilerna ska fungera efter bästa förmåga får de inte vara igensatta. Skruva gärna bort dessa ventiler,
två skruvar, och gör rent eller byt den skumgummibit som sitter innanför. Under årens lopp har det på
en del av dessa samlats mycket damm, som medför att genomströmningen begränsas, vilket leder till
sämre luftväxling.

Kommande underhåll

Styrelsen står nu inför ett nytt budgetår och föreningens arbetsgrupp ”Teknik och bygg” har börjat
titta på sina områden för vad som behöver förbättras eller är i behov av att åtgärdas. Är det någon som
har synpunkter eller förslag på vad som är viktigt för er att vi tittar på, ber jag er framföra era
synpunkter till mig. Era synpunkter är viktiga för rätt inriktning på styrelsearbetet!

Thomas Fehrm, tel 85 53 11



Ansvarig för Teknik och bygg

Budgetmöte

Den 30 aug hade föreningens arbetsgrupp Ekonomi ett öppet möte för alla medlemmar då vi
diskuterade budget 2006. Styrelsen välkomnar ett stort engagemang från medlemmarna i föreningens
olika arbetsgrupper: Ekonomi, Teknik och bygg, Trädgård och miljö, IT, Säkerhet etc.

Höststädningen

Lördagen den 1 oktober blir det städdag i föreningen mellan kl 10.30 och 12.30. Efter städningen
vidtar sedvanlig korvgrillning.

En container för grovsopor kommer att ställas upp vid parkeringsplatsen i samband med städdagen.
Släng hellre då grovsopor i containern stället för i grovsoprummen.

Nya stadgar

Under våren antog föreningen som bekant nya stadgar. Riksbyggen har därefter godkänt
stadgeändringen och Bolagsverkat har registrerat de nya stadgarna. Vi kommer inom kort att trycka
upp och dela ut dem. Värt att notera är att föreningen nu heter ”Bostadsrättsföreningen Brunnsviken”.
Vid kontakt med t ex banker kan ni be dem stryka ”Riksbyggens” i vårt namn.
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