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Grovsopor

Föreningen har fram till den 1 april i år haft ett eget kontrakt med IL för hämtning av grovsopor. Efter
den 1 april så gäller ett annat förhållande, Solna stad har för hela Solna  upphandlat
grovsopshanteringen. Från tidigare flera tillåtna aktörer finns nu bara en att välja på. SITA är nu den
enda leverantören som vi kan använda oss av för grovsopor och detta har förändrat våra kostnader.
En uppmaning - vik ihop wellpapp från julpaketen eller andra större kartonger och lägger dessa i
avsedd rullvagn för wellpapp. Lägg inte wellpapp i grovsoporna. Vid rensning av lägenhet eller eget
källarutrymme så vill vi passa på och slå ett slag för återvinningsstationen Brotorp (Enköpingsvägen
80) där kommunens invånare gratis kan lämna grovsopor, finns ork och möjlighet så ta gärna en tur
dit för att lämpa avfall.
Detta är sagt med tanke på att hålla nere kostnaderna för grovsophanteringen. Att tömma grovsopor
kostar föreningen flera tusen kronor per månad, wellpapp däremot hämtas nästan helt gratis.

Vid funderingar kontakta Teknisk ansvarig Thomas Fehrm, tel 85 53 11.

OVK-besikning

Styrelsen tackar medlemmarna för bra engagemang i samband med besiktning/inställning av
luftflöden och självdrag i lägenheterna. Genom att inlämning av nycklarna hanterades effektivt så blev
arbetet genomfört under kort tid. Vi har nu ett certifierat system och intygen är lämnade till Solna
stad.
Vi fick ett påpekande när det gäller filtren i köksfläktarna, dessa var mycket smutsiga. Gör gärna rent
dessa så ökar ni luftflödet. De är lätta att plocka ur och det bästa sättet att göra rent dessa är att köra
dem i diskmaskinen.
I samband med besiktningen så har entreprenören gått igenom vårt luftningssystem med utgångspunkt
från att flera frågat om möjligheterna att byta sina spiskåpor. Det finns tre spisfläktar som är godkända
av styrelsen för att monteras i kök. Dessa tre ska täcka de behov som kan finnas i föreningen.
Spisfläktarna tillverkas av Futurum som kan besökas på www.futurum.se

Godkända fläktar är:

Alliance F240-10
Alliance F440-10
Spiskåpa F252-10

Vid funderingar kontakta Teknisk ansvarig Thomas Fehrm.

Ombyggnad



Eftersom vårt område nu börjar få några år på nacken så är det flera som vill renovera sina lägenheter
– inte minst i samband med att lägenheter byter ägare. När ni gör större förändringar i er lägenhet, t ex
förändringar av väggar, ombyggnad av badrum och kök så vill styrelsen att ni fyller i en blankett för
ombyggnad. Denna blankett kan fås från Teknik & Byggruppen och heter ’Begäran om tillstånd till
ändring i lägenhet’.
När det gäller arbeten i badrum så finns det en bra sida på Internet där man kan få kontakt med
auktoriserade företag på området: www.bkr.se
Vid funderingar kontakta Teknisk ansvarig Thomas Fehrm.

Öppet hus 12 januari

Styrelsen vill modernisera föreningens stadgar, se informationen i förra infobladet och på hemsidan. I
slutet av december kommer alla medlemmar att få ett förslag på nya stadgar som ett underlag för
diskussion. Förslaget kommer senast då även att finnas på vår hemsida. En möjlighet för diskussion är
under Öppet hus i föreningens lägenhet torsdagen den 12 januari 2005. Vi startar vid 19-tiden med
enklare förtäring och dryck. Välkomna!

Vinterväghållning

Årets första snöfall har redan kommit och nästan töat. Styrelsen har upphandlat en ny entreprenör som
ska sköta vinterväghållningen åt oss denna säsong. Upphandlingen har gjorts gemensamt tillsammans
med bostadsrättsföreningarna Bergshamra gård och Fröet 2. Tänk på att inte låta cyklar sticka ut i där
snön ska röjas. Sanda gärna själv vid halt underlag, tag sand ur föreningens sandningslådor. Vi har för
närvarande fyra lådor men det kommer att köpas in ytterligare två. Har ni synpunkter på
vinterväghållningen så är ni välkomna att höra av er till vicevärden Mattias Eriksson 076-217 75 60.

Julgranscontainer

En container för julgranarna kommer att ställas upp på den inre parkeringen i mitten av januari (v 3).
Har ni annat organiskt material så går det bra att slänga det också. Metall och annat oorganiskt
material hänvisas till soprummen eller - ännu hellre - direkt till Brotorp.
 

Vicevärden informerar kontinuerligt

Besök gärna vår hemsida: www.brunnsviken.se under ”Vicevärden informerar” för kort och snabb
information (tvättstugor, snöröjning, engreppsblandare, fläktar etc)
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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