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UNDVIK ATT PARKERA VID SOPRUMMEN 

Sophämtarna behöver ha fri passage till våra soprum. Vid några tillfällen har det hänt att 
de hindrats av bilar som stått i vägen. Det gäller särskilt vid BA 49. Även taxi och färdtjänst 
ska kunna stanna intill porten. Undvik därför att parkera i allén vid den asfalterade 
passagen till porten BA 49 och området intill, dvs just före och efter passagen. Det är 
tillåtet att göra korta stopp i allén som annars har p-förbud. Men det är önskvärt att vi 
försöker underlätta för yrkestrafiken.

KRAFTIGA EXTRAAVGIFTER FÖR SOPSLARV 

Överfyllda sopkärl kostar föreningen mycket pengar. Om innehållet i ett sopkärl sticker upp 
över kanten debiteras vi 850 kronor extra per gång och per kärl. Det gäller både grovsopor 
och kartongkärlen som ofta varit överfyllda. Vi påminner därför om att skrymmande saker 
måste tas isär och delas upp i mindre bitar så att de ryms i kärlen. Det som inte ryms 
måste forslas bort av medlemmarna själva. Detsamma gäller byggavfall inklusive större 
förpackningar för ny utrustning som inte ska lämnas i soporna.

NYA REDSKAP TILL SOPRUMMEN 

Förpackningar som t ex kartonger måste tas isär och vikas ihop för att sopkärlen ska 
rymma mer och inte bli överfyllda. Soprummen kommer därför att utrustas med 
skärverktyg för att underlätta detta.

VAR MED OCH SKAPA FRAMTIDENS CYKELSTALL 

Allt fler har avancerade och stöldbegärliga cyklar, t ex elcyklar. Hur ska vi förvara dessa på 
ett säkert sätt? Ska vi förstärka befintliga förråd eller bygga ett nytt och säkrare? Ska vi 
erbjuda säkra hyrplatser? Vad tycker du? Skicka din intresseanmälan för att medverka i 
cykelgruppen till itgruppen@brunnsviken.se 



BRANDSÄKRA DITT HEM  

Om olyckan skulle vara framme är brandvarnare, brandsläckare och brandfilt bra att ha till 
hands. Sunneborns Alltjänst som ansvarar för föreningens brandsäkerhet kan även 
leverera brandsäkerhetsutrustning till ditt hem. Kontakta Janne för förfrågningar och 
beställning på e-post sunnebornjanne@gmail.com

BRA PRIS PÅ RÖRELSESTYRD BELYSNING 
Rörelsestyrd belysning på uteplatsen kan öka säkerheten och förhindra oönskade besök. 
Med en gemensam beställning och inköp kan föreningen erbjuda medlemmarna ett 
rabatterat pris på belysning och montage. Anmäl ditt intresse till Cecilia Mora på e-post 
cemobo@hotmail.com

BÄTTRE ÅTERVINNING I TVÄTTSTUGORNA  

Tomma plast- och pappförpackningar som slängs i tvättstugorna bör gå till återvinning. 
Därför kommer nya kärl för detta att placeras ut i tvättstugorna – ett för plast och ett för 
kartong. När de blir fyllda får vi tillsammans hjälpas åt att tömma dessa i rätt behållare i 
närmaste soprum (ifall städpersonalen inte redan gjort det). 

SÖDERKYL DIREKT   
Felanmälan av utrustning i tvättstugorna kan göras direkt till Söderkyl som sköter servicen 
av dessa maskiner. Numret finns anslaget i tvättstugorna. Felanmälan kan också lämnas 
till teknikgruppen.

PÅ GÅNG SEDAN SIST 
– Offerter för uppgradering av värmecentralen utvärderas nu. Arbetet sker i sommar. 
– Skatbon vid östra och norra lekplatserna ska plockas ner och grenar beskäras.
– Solna stad har placerat ut giftboxar mot råttor i allén.
– En obligatorisk radonmätning genomförs i vissa lägenheter.
– Snitträntan på föreningens lån är nu 0,80 procent mot 0,88 procent för ett år sedan.
– I valberedningen har Lena Nitz inträtt sedan Jörgen Ramb flyttat.
– Halva priset på allt i secondhandställen. Vår- och sommarplagg välkomnas nu.

KALENDARIUM 2021 

Lördag den 8 maj – vårens föreningsdag
Tisdag den 11 maj – föreningens årsstämma

Vårvintriga hälsningar 

Styrelsen 



