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RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMAN
På föreningens ordinarie stämma den 15 maj valdes styrelse, valberedning och revisor.
Föreningens nya styrelse består av Lars-Åke Hansson, Björn Gardarsson, Rikard Friberg,
Karin Lundberg, Alf Lindström och Cecilia Mora (nyval). Suppleanter är Anton Lindström
och Carl-Johan von Mentzer. Michael Bjersander hade avböjt omval. Till revisor valdes
Gunnar Ljungdahl med Petter Sylvan som suppleant. Elisabeth Sandström hade avböjt
omval. Valberedningen utgörs av Elisabeth Johansson, Björn Wahlberg och Jörg Ramb.
Som avslutning bjöds stämmodeltagarna på wraps, öl och kaffe.

FELANMÄLAN FÅR NY ADRESS 1 JUNI
Föreningen har tecknat avtal med Rubin Facilitetsservice för den tekniska förvaltningen.
Från den 1 juni ska därför felanmälan göras på telefon 08-744 26 01 eller via
www.rubin.nu – klicka på felanmälan och beskriv ditt ärende.
För akuta fel helger och jourtid 16.00-07.00 ring 08-25 66 62.
Obs! Tidigare nummer och adress kan inte användas.

ARBETSGRUPPERNA OCH KONTAKTPERSONER
Inom föreningen finns olika arbetsgrupper för olika uppgifter och som stöd för styrelsen.
Alla medlemmar är välkomna att engagera sig och delta i gruppernas arbete.
Arbetsgrupper och Kontaktpersoner:
Ekonomi och lån: Lars-Åke Hansson
Teknik och bygg: Björn Gardarsson
Trädgård och miljö: Karin Lundberg
IT & TV: Rikard Friberg
Säkerhet och trygghet: Lars-Åke Hansson
Arrangemang: Alf Lindström
För mer information, kontakta respektive gruppansvarig via telefon, via e-post eller besök
föreningens hemsida där de olika gruppernas sammansättning framgår.

VILL DU HA MER SOLENERGI - KOM MED I SOLGRUPP 2
Efter mer än ett år med solel kan vi summera att det är en lysande affär – både för klimatet
och för ekonomin. Styrelsen har därför bett en ny solgrupp att tänka över om vi ska ha fler
solpaneler. Skriv till sol@brunnsviken.se om du vill hjälpa till i den nya solgruppen.

UPPGRADERING AV UTEMILJÖN
Våra lekplatser och uteplatser har släpat efter både vad gäller utformning och underhåll.
En uppdatering behöver göras och en speciell arbetsgrupp med namnet Aktiv utemiljö har
bildats för att planera detta. Kontakta Björn Gardarsson för att medverka i arbetsgruppen
eller lämna förslag.

FÖRENINGSDAG MED OKTOBERFEST DEN 28 SEPTEMBER
Notera redan nu den 28 september för höstens föreningsdag med gårdsstädning och
oktoberfest. Mer info senare.

TRÄDGÅRDSREDSKAP EFTERLYSES
Efter vårens föreningsdag saknas fortfarande några trädgårdsredskap – det gäller bland
annat grensaxar, sekatörer och japansågar. En del av dem är privata och andra tillhör
föreningen. Det går bra att återlämna redskapen i trädgårdsförrådet eller genom att
kontakta tradgardsgruppen@brunnsviken.se

VÅTMARK I FÅRHAGEN GODKÄND
Mark - och miljödomstolen har godkänt Solna stads planer på vattenverksamhet, dvs en
våtmark, i fårhagen. Föreningen har begärt vissa förtydliganden men domstolen meddelar
att man har stängt ärendet och inte kommer att svara. Domen gäller våtmarken i fårhagen.
De två planerade dagvattendammarna är ett annat projekt.

GÖR DET SVÅRT FÖR SEMESTERTJUVEN
Sommaren är här och vi hoppas det blir lugnt på inbrottsfronten – att
ingen får besök av tjuvar under semestern. Här några tips: Informera dina närmaste
grannar att du reser bort och lämna gärna en extranyckel. Berätta inte på sociala medier
att du är bortrest. Låt lägenheten se bebodd ut – sätt timer på lampor. Håll balkongdörrar
och fönster stängda. SSF-godkända fönsterlås ökar säkerheten. Se över dina
brandvarnare. Vi som är hemma får vara uppmärksamma på vilka som rör sig i vårt
område. Om någon eller något väcker misstankar tipsa polisen på telefon 114 14.
Sommarhälsningar
Styrelsen

