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RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMAN 

Efter föreningens ordinarie årsstämma i maj består föreningens styrelse av Lars-Åke 
Hansson (ordförande), Björn Gardarsson (vice ordförande), Rikard Friberg (sekreterare), 
Karin Lundberg, Alf Lindström och Cecilia Mora samt suppleanterna Anton Lindström och 
Carl-Johan von Mentzer. Stämman valde Krister Rentrop till revisor med Petter Sylvan 
som suppleant. Gunnar Ljungdahl hade avböjt omval. Valberedningen med Elisabeth 
Johansson, Björn Wahlberg och Jörg Ramb omvaldes. På grund av pandemisituationen 
genomfördes stämman i Fontänparken där stämmodeltagarna kunde hålla lämpliga 
säkerhetsavstånd. Samkvämet som brukar avsluta stämman ersattes denna gång med att 
deltagarna fick det traditionella smörrebrödet att ta med hem.

ARBETSGRUPPER OCH KONTAKTPERSONER 

Inom föreningen finns flera permanenta arbetsgrupper för olika uppgifter och till stöd för 
styrelsen. Alla medlemmar är välkomna att engagera sig i och delta i gruppernas arbete.
Arbetsgrupper och kontaktpersoner:
Ekonomi och lån: Lars-Åke Hansson
Teknik och bygg: Björn Gardarsson
Trädgård och utemiljö: Karin Lundberg
IT och TV: Rikard Friberg
Säkerhet och trygghet: Cecilia Mora som även blir kontaktperson för Grannsamverkan.
Arrangemang: Alf Lindström
För mer information, kontakta gruppansvariga eller besök föreningens hemsida. 

NYA KÄRL FÖR WELLPAPP I SOPRUMMEN 

För att förbättra ordningen och återvinningen av wellpapp kommer burvagnarna vi hittills 
använt i soprummen att bytas ut mot stora plastkärl. Det är viktigt att vi viker ihop och 
plattar till wellpappkartongerna så att kärlen inte blir överfulla mellan hämtningarna.



RÄTT SÄTT FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL  

Trädgårdsavfall får inte dumpas hur som helst. Det kan sparas eller komposteras på egna 
uteplatsen till dess att container finns på plats i höst eller också lämnas på avfallsstation.

NU HAR VI FLER PLATSER FÖR LADDBARA BILAR   

Nu är de 28 nya laddplatserna redo att tas i bruk på den inre och yttre parkeringen. 
Kontakta parkering@brunnsviken.se om du är intresserad av en laddplats.

MARKBUNDEN TV KAN KOMMA ATT AVVECKLAS 

Föreningen betalar idag tusentals kronor årligen för markbunden TV-distribution som allt 
färre använder. Arbetsgruppen för IT och TV undersöker därför alternativa möjligheter. Vår 
TV-leverantör ComHem övergår helt till digitala sändningar den 8 september. 

FLER SÄKRA CYKELSTÄLL KOMMER  
Det nya säkrare cykelställ som vi monterade på prov på vårens föreningsdag har visat sig 
hålla måttet och vara en prisvärd investering. Därför kommer flera av denna typ med en 
bygel där man kan låsa fast cykelramen att placeras ut och ersätta gamla ställ.

VATTENLÄCKA SPÅRAS  
Ett mindre läckage av vatten har uppstått i vårt värmesystem. En sökning genomförs 
därför bland annat med hjälp av grönfärgat vatten. Om du märker en läcka kontakta 
Teknikgruppen eller Klimatsystems servicechef jimmy.berglund@klimatsystem.se

KALENDARIUM 2020  

Lördag den 3 oktober – höstens föreningsdag
Söndag den 29 november – vi tänder ljusslingan i Fontänparken 

GÖR DET SVÅRT FÖR SEMESTERTJUVEN  

Sommaren är här och många kommer att vara bortresta – försök därför att göra så att 
lägenheten ser 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.

Somriga hälsningar 


Styrelsen


