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VÅRENS ARRANGEMANG ANPASSAS FÖR SÄKERHET  

På grund av pandemin genomförs både föreningens årsstämma och föreningsdag i ett 
enklare format. Arrangemangen ordnas så att vi kan genomföra dem på ett säkert sätt. 
Självklart stannar vi hemma om vi har tecken på symptom eller tillhör en riskgrupp.  

ÅRSSTÄMMAN FLYTTAS TILL FONTÄNPARKEN 

Föreningens ordinarie årsstämma den 19 maj kommer att äga rum i Fontänparken 
eftersom den vanliga lokalen inte är tillgänglig. Stämman inleds 19.00 – kom i tid för 
inregistrering. Vi kommer att ordna sittplatser i ett tält och utomhus så att vi kan sitta med 
säker distans till varandra. Årsstämman blir förkortad – utan bildspel men läs gärna 
årsredovisningen i förväg. Man kan även utöva sin rösträtt via ombud med fullmakt. 
Det kommer inte att finnas några bord och därför bjuder föreningen enbart på enklare 
förtäring som avslutning.
Kallelse har delats ut och denna liksom stadgar, tidigare protokoll och årsredovisningar 
finns även på föreningens hemsida. Anmälan lämnas till Alf Lindström, BA 175, eller till 
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se  senast lördagen den 16 maj.

FÖRENINGSDAGEN DEN 9 MAJ SKALAS NED  

Även föreningsdagen kommer att genomföras i en nedskalad form. Vi arbetar enbart 
utomhus, vi håller avstånd och vi använder handskar för att förhindra smittspridning.
Vi samlas i Fontänparken kl 10.30. Håll minst 1,5 meters säkerhetsavstånd.
Vi inviger den andra etappen av föreningens solenergisatsning innan vi börjar 
trädgårdsarbetet. 
Cirka 12.30 serveras grillkorv och dryck i engångsförpackningar. 
Vi kommer att ha sittplaster men inga bord. Tältet kommer att finnas på plats och är öppet 
på flera sidor. Tänk på att hålla säkerhetsavstånd både i arbetet och i grillkön.
Anmälan till Föreningsdagen senast måndagen den 4 maj till Alf Lindström, BA 175, eller 
via e-post till arrangemangsgruppen@brunnsviken.se
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MERA SOLENERGI MED NYA PANELER 

Vårsolen skiner och vår utbyggda solanläggning ger oss mera el. Den andra etappen är nu 
installerad och levererar för fullt. Under april har vi nästan fördubblat el-produktionen på 
BA 49 jämfört med tidigare år.
 
SEDAN SIST HAR VI OCKSÅ…    

– fått hem den nya bäddsoffan till gästlägenheten,
– tagit in offerter på trappstädningen, 
– och bytt till ny brandvarnare i BA 175.

BESÖKARE KAN SNART LADDA MED SWISH 

De nya laddstolparna håller på att installeras. Alla som är intresserade av att ladda sin bil 
kan höra av sig till parkering@brunnsviken.se
På den yttre parkeringen kommer det på sikt att bli två platser enbart för besökande som 
laddar sina bilar. Där blir det också möjligt att betala sin laddning med Swish.

NYA GOLV I PUNKTHUSEN 

De slitna linoleum/plastgolven på plan 1 - 3 i punkthusen kommer att bytas ut under 
hösten och väggarna kommer att målas om i en harmonierande ljus färg. Ett färgprov på 
de nya mattorna kommer att anslås på anslagstavlorna i BA 49 och BA 175. 

KALENDARIUM 2020  

Lördag 9 maj – vårens föreningsdag
Tisdag 19 maj – föreningens årsstämma – Obs flyttad till Fontänparken!
Lördag 3 oktober – höstens föreningsdag

Vårhälsningar
Styrelsen

mailto:parkering@brunnsviken.se

