Nr 4 — september 2019
FÖRENINGSDAG MED OKTOBERFEST DEN 28 SEPTEMBER
Höstens föreningsdag är snart här. Vi börjar med att se över våra planteringar, cykelförråd
och soprum. Vi kommer även att ha en tipspromenad på temat sopsortering med finfina
priser. Sedan belönar vi oss med en riktig oktoberfest med musik och grillat och något att
dricka. Vi samlas i Fontänparken kl 10.30. Oktoberfesten börjar kl 13.30.
Kom ihåg att anmäla er till Arrangemangsgruppen senast 23 september. Välkomna!

MERA SOLENERGI - DAGS FÖR ETAPP 2
Styrelsen har beslutat att installera fler solpaneler. En utvärdering efter två år med våra
nuvarande visar att det är en bra affär. Vi fortsätter nu i en etapp 2 med att även klä det
västra taket på BA 49 ut mot parkeringen med likadana paneler som vi redan har.

CONTAINER FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL
I anslutning till höstens föreningsdag kommer det att finnas ett containerflak för
trädgårdsavfall och grovsopor. Flaket kommer att stå på den inre parkeringen från torsdag
26 september och vara öppet till och med 1 oktober. Som vanligt får man inte lämna
vitvaror, elektonikskrot, färg o dyl i denna.

AXLÅS SOLIDLÅS FLYTTAR SIN BUTIK
Axlås Solidlås där vi kan beställa taggar till portlåsen i höghusen har gått ihop med
Begelås och flyttar samtidigt till Västmannagatan 31 i Stockholm. E-postadressen är
densamma som tidigare city@axlas.com.

VI PÅMINNER OM RÖKFÖRBUDET I VÅRA LEKPLATSER
Våra tre lekplatser omfattas av den nya lagen som förbjuder rökning i vissa utemiljöer.
Förbudet gäller såväl tobak och andra rökverk liksom e-cigaretter och vattenpipa.

ADRESS FÖR FELANMÄLAN
Som tidigare meddelats har föreningen har tecknat avtal med Rubin Facilitetsservice för
den tekniska förvaltningen. Felanmälan görs nu på telefon 08-744 26 01 eller via
www.rubin.nu – klicka på felanmälan och beskriv ditt ärende.
För akuta ärenden helger och jourtid 16.00-07.00 ring 08-25 66 62.

TRÄDGÅRDSREDSKAP EFTERLYSES
Några trädgårdsredskap saknas fortfarande efter vårens föreningsdag – 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

GÖR DET SVÅRT FÖR TJUVEN
Höstmörkret är här – något som både kan locka och underlätta för tjuvar. Låt därför
lägenheten se bebodd ut även om du inte är hemma genom att till exempel sätta timer på
lampor. Håll balkongdörrar och fönster stängda helst med SSF-godkända fönsterlås som
ökar säkerheten. Var uppmärksam på vilka som rör sig i vårt område. Om någon eller
något väcker misstankar tipsa polisen på telefon 114 14.
Hösthälsningar
Styrelsen

