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DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 11 MAJ 

Den 11 maj kl 19.00 hålls föreningens årsstämma i Fontänparken där vi ordnar för ett 
säkert genomförande med öppet tält och spridd sittning. Registreringen börjar kl 18.30 och 
efter stämman bjuder vi på något gott. Dagordning, valberedningens förslag till styrelse 
och anmälningsblankett har delats ut med årsredovisningen 2020. Anmäl dig senast 8 maj 
till Alf Lindström, BA 175 eller med e-post till arrangemangsgruppen@brunnsviken.se 

DEN 8 MAJ SNYGGAR VI TILL I VÅR UTEMILJÖ 

Nu är det dags för den vårliga föreningsdagen för att påta, plantera och städa i rabatter 
och soprum. Efteråt bjuder vi på grillat och lite dricka. Vi måste alla hjälpas åt att arbeta 
och trivas med säkerhetsavstånd. Vi samlas i Fontänparken kl 10.30 och vid 12.30-tiden 
får vi belöningen vid grillen. Anmäl dig och din familj senast 3 maj till Alf Lindström, BA 175 
eller med e-post till arrangemangsgruppen@brunnsviken.se 

NÄTAVBROTT DEN 30 APRIL KL 00.00-06.00 

Vår nätleverantör ska utföra underhållsarbete på fibernätet natten/morgonen den 30 april 
från midnatt till kl 06.00. Vid problem kontakta Stokabs kundtjänst på tel 08-50 12 20. 

RADONMÄTARNA LÄMNAS IN SENAST 2 MAJ  

Radonmätningen i vissa lägenheter avslutas nu och alla ”mätpuckar" ska lämnas in och 
skickas på analys. Lämna båda radonmätarna ni haft hemma till Anton Lindström BA 49, 2 
tr, (i kartong utanför dörren) eller till Björn Gardarsson BA 163 (direkt i brevlådan) Obs! 
inlämningen måste göras 30 april eller senast 2 maj. Mätarna behöver inte märkas.
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NY KONTAKTPERSON PÅ SBC 
Vår nya kontaktperson på SBC som hjälper oss med frågor rörande avgifter, parkering, 
lägenhetsregistrering, lån och panter är Dimitri Perera som nås på tel 0771-722 722 eller 
e-post dimitri.perera@sbc.se

VAR MED OCH SKAPA SÄKRA CYKELSTALL  

Hur ska vi förbättra cykelförvaringen? Kom med, hjälp till och påverka genom 
cyklar@brunnsviken.se 

FINNS DET INTRESSE FÖR EN BILPOOL?   

Föreningen fortsätter att undersöka möjligheten att upplåta en parkeringsplats med 
laddstolpe till ett bilpoolsföretag dit våra medlemmar och kringboende kunde ansluta sig. 
Anmäl intresse och synpunkter till bilpool@brunnsviken.se 

VÄRMECENTRALEN HAR FÅTT NY UTRUSTNING…   

…och arbetet gick så snabbt att vi inte hann informera alla hushåll om 
vattenavstängningen. Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av detta. 

HJÄLP GÄRNA TILL MED ATT BEVATTNA VÅRA VÄXTER   
Grönskan i vårt område behöver vatten. Kan och vill du hjälpa till med bevattning några 
veckor under sommarhalvåret – hör i så fall av dig till tradgardsgruppen@brunnsviken.se

CONTAINER FÖR AVFALL 7-10 MAJ  
Till vårens föreningsdag kommer det att finnas ett containerflak för trädgårdsavfall och 
grovsopor på den inre parkeringen 7-10 maj. Som vanligt får man inte lämna vitvaror, 
elektronikskrot, färg o dyl i denna. Men passa på att lämna trädgårdsavfall från den egna 
uteplatsen. (Det är aldrig tillåtet att lämna trädgårdsavfall på gemensamma ytor inom 
föreningen eller på stadens mark. Alternativt kan man kompostera på egna uteplatsen 
eller lämna på återvinningscentral.)  

KALENDARIUM 2021 

Lördag den 8 maj – vårens föreningsdag
Tisdag den 11 maj – föreningens årsstämma
Lördag den 25 september -– höstens föreningsdag

Vårliga hälsningar 

Styrelsen
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