
Nr 4 — september 2020 

VÄLKOMNA TILL FÖRENINGSDAGEN 3 OKTOBER 

Höstens föreningsdag ägnas åt trädgårdsarbete, städning av soprummen och insamling 
av övergivna cyklar. Vi avslutar med oktoberfest med korv och dricka vid grillen. Med tanke 
på smittrisken håller vi avstånd och använder handskar. Både plasthandskar och handsprit 
kommer att finnas på plats. Anmälan till arrangemangsgruppen@brunnsviken.se senast 
29 september. Alla cyklar som vi vill ha kvar ska vara märkta med gula prickar som delas 
ut i förväg – omärkta cyklar ställs åt sidan för bortforsling. 

SOLENERGI GAV TRE MÅNADERS ELÖVERSKOTT 

Sommarens solsken har infångats av våra solpaneler. För första gången är vi i år 
nettoproducenter av el. Föreningen har alltså exporterat el under juni, juli och augusti. Med 
andra ord: vi har producerat mer el än vad vi har förbrukat. Det betyder inte att vi är 
självförsörjande eftersom vi behöver köpa el på natten och mulna dagar.

NYA KÄRL FÖR WELLPAPP 

De nya plasttrågen för wellpapp finns nu på plats vilket gör det lättare att hålla ordning i 
soprummen. Men kom ihåg att sprätta upp, vika ihop och platta till kartongerna annars blir 
kärlen snart överfulla. 

NYTT PÅ P-FRONTEN 

När de 28 nya laddplatserna togs i bruk gjordes också vissa ändringar på den yttre p-
platsen. Med nya skyltar anges att p-plats 4058 är besöksparkering enbart för laddbara 
bilar och p-plats 4059 ingår när man hyr föreningslägenheten.



HÄCKKLIPPNING MELLAN UTEPLATSERNA 
Häckarna mellan uteplatserna ägs av föreningen men ska skötas gemensamt av 
medlemmarna med bostäder som häckarna gränsar till klipps. För att uppnå en viss 
enhetlighet inom föreningens område bör häckarna klippas regelbundet. Klipp häcken 
ungefär samtidigt som häcken mot de gemensamma ytorna och till samma höjd. Kontakta 
trädgårdsgruppen om du behöver råd eller anvisningar. 

TA HAND OM TRÄDGÅRDSAVFALLET FRÅN UTEPLATSEN 

Det är aldrig tillåtet att lämna trädgårdsavfall på gemensamma ytor inom föreningen eller 
på stadens mark i omgivningarna. Avfallet kan i stället:

• Komposteras på egna uteplatsen         
• Sparas på egna uteplatsen i väntan på containern som finns tillgänglig i samband          

med föreningsdagarna och i början på januari
• Lämnas på återvinningscentral.         

CONTAINER FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL  

Till höstens föreningsdag kommer det att finnas ett containerflak för trädgårdsavfall och 
grovsopor. Flaket kommer att stå på den inre parkeringen från torsdag 1 oktober till och 
med 6 oktober. Som vanligt får man inte lämna vitvaror, elektonikskrot, färg o dyl i denna.

KOLLA MOTORVÄRMARUTTAGEN TILL VINTERN   
Kontrollera att uttaget till motorvärmarna fungerar redan nu i september innan morgnarna
blir kallare. Med fungerade motorvärmare startar du energisnålare och kan sätta dig i en
varm bil. Behöver du PIN-kod till uttaget så maila till parkering@brunnsviken.se

KALENDARIUM 2020 – 2021 

Lördag den 3 oktober – höstens föreningsdag
Söndag den 29 november – vi tänder ljusslingan i Fontänparken 
Lördag den 8 maj – vårens föreningsdag
Tisdag den 11 maj – föreningens årsstämma

GÖR DET SVÅRT FÖR TJUVEN  

Höstmörkret kan inbjuda till inbrottsförsök. Se därför till att lägenheten ser bebodd ut även 
om du inte är hemma, till exempel med 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 och tipsa polisen på 114 14 om något väcker misstankar.
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