Nr 5 — november 2019
OFÖRÄNDRAD ÅRSAVGIFT FÖR 2020
Årsavgiften för 2020 förblir oförändrad. Även hyran för parkeringsplatser och
föreningslägenheten förblir oförändrad nästa år. Föreningens ekonomi är god men beror
mycket på kommande ränteutveckling. Styrelsen har valt att hålla stabila årsavgifter och
hyror för att invänta mer information om eventuella ränteförändringar från Riksbanken.

VI TÄNDER LJUSSLINGAN DEN 1 DECEMBER
Första advent, söndagen den 1 december, tänder vi ljusslingan i Fontänparken för att lysa
upp i vintermörkret. Vi samlas kl 11.00 för att sätta upp ljusslingan och smaka på glögg,
julmust och pepparkakor.

CONTAINER FÖR GRANSAMVERKAN
När julen har dansats ut kommer det att finnas ett containerflak för julgranar och
grovsopor. Det kommer att stå på den inre parkeringen från fredag den 10 januari och är
öppen så länge det finns plats för avfall dock längst till måndag den 14 januari. Som
vanligt är det inte tillåtet lämna vitvaror, byggavfall, elektronikskrot, färg eller annat
riskavfall i containerflaket.

KALENDARIUM FÖR 2019 och 2020
Söndag 1 dec – ljusslinga tänds i Fontänparken
Lördag 9 maj – vårens föreningsdag
Onsdag 13 maj – föreningens årsstämma
Lördag 3 oktober – höstens föreningsdag
Ytterligare information om de olika arrangemangen kommer senare.
Eventuell Vinylafton kommer att anslås på hemsidan och anslagstavlor.

TID ATT SE ÖVER BRANDSKYDDET
Nu i helgtider med många levande ljus är det extra viktigt att ha fungerande brandvarnare.
När bytte du batteriet senast? Har du en brandsläckare hemma och står den, i så fall, så
att du lätt kommer åt den? En brandfilt för att släcka mindre bränder kan vara en bra
investering för att öka säkerheten.

SANDA I BACKARNA
Vid halt väglag finns alltid möjlighet för oss alla att själva sanda med sand ifrån
de gröna sandlådorna som finns i området. Snöröjningen genomförs denna säsong av
firman Två Smålänningar som vi under många år anlitat för trädgårdsskötsel.

SEDAN SIST HAR VI OCKSÅ…
– målat trädgårdsmöbler och cykelförråd,
– bytt ut batterierna i nödbelysningen i trapphus och källare,
– satt in ett extra nödljus i vardera trapphus,
– ansökt om bygglov för att installera 50 nya solpaneler på det västra taket på BA 49,
– och gratulerat grannarna i Brf Bladet i södra Bergshamra som fått Solnas miljöpris för
sina 500 solpaneler.

GÖR DET SVÅRT FÖR TJUVEN
Med mörkret ökar risken för inbrott – 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.
Vinterhälsningar
Styrelsen

