
Nr 4 — september 2021 

VÄLKOMNA TILL FÖRENINGSDAG OCH OKTOBERFEST 25 SEPTEMBER 

Hösten är i antågande med föreningsdag och oktoberfest. Innan vi tänder grillarna ska vi 
ägna oss åt trädgårdsarbete och städning av soprummen. Det blir också ett nytt avsnitt i 
återvinningsföljetongen. Vi träffas i Fontänparken kl 10.30. Vi fortsätter att hålla smittsäkert 
avstånd. Anmälan till arrangemangsgruppen@brunnsviken.se senast 20 september.

AVFALLSCONTAINER PÅ PLATS 24-27 SEPTEMBER 

Till höstens föreningsdag kommer ett containerflak för trädgårdsavfall och grovsopor att 
finnas på den inre parkeringen 24-27 september. Som vanligt får man inte lämna vitvaror, 
elektronikskrot, färg o dyl i denna. Men passa på att lämna trädgårdsavfall – det är inte 
tillåtet att lämna trädgårdsavfall på gemensamma ytor inom föreningen eller på stadens 
mark. Alternativt kan man kompostera på uteplatsen eller lämna på återvinningscentral.

MALSANERING I KÄLLAREN BA 49 

Klädes/textilmal har upptäckts i det södra källarförrådet (till höger från hissen) i BA 49 som 
nu måste saneras. Följ den detaljerade information om malsanering som finns i källar-
utrymmet och städa det egna förrådet noggrant. Sanera snarast möjligt eller allra senast 3 
oktober. Markera status på tavlan vid informationen. Om det fortfarande finns mal efter 
avslutad sanering måsta alla förråd tömmas och saneras av Anticimex. Förebygg mal-
angrepp i förrådet genom att förpacka alla textilier i tättslutande plast som tejpas väl. 
Städa också förrådet årligen. 

NY KONTAKTPERSON PÅ SBC 

Alexandra Gissberg är vår nya kontaktperson på SBC som sköter föreningens ekonomiska 
förvaltning. Alexandra kommer hädanefter hantera alla våra avgifts- och hyresfrågor, avier, 
utdrag ur lägenhetsförteckning och p-platsärenden med mera. Hon nås på e-post 
Alexandra.Gissberg@sbc.se. 



KNIVSLIPNING PÅ FÖRENINGSDAGEN 

Börjar era köksknivar bli lite slöa? Passa på tillfället att få dem slipade i samband med 
föreningsdagen. Då kommer ett företag som drivs av några ungdomar att slipa våra knivar 
till rabatterat pris (Obs! Ej tandade brödknivar). Pris för en till tre knivar är 139 kr/styck. Har 
man fyra eller fler blir priset 129 kr/styck. Betalningen sker på plats via Swish. 

DAGS ATT KOLLA MOTORVÄRMARNA     

Kontrollera att uttaget till motorvärmarna fungerar redan nu i september innan morgnarna 
blir kalla. 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

GLÖM INTE SLUTSTÄDA GÄSTLÄGENHETEN   

Det har hänt att gästlägenheten tyvärr har lämnats med brister i slutstädningen. Vi 
påminner därför om att det är den medlem som hyr som ska se till att lägenheten lämnas i 
gott skick. Upprepat slarv kan medföra att man inte tillåts hyra gästlägenheten under ett år.

RADONMÄTNINGEN SNART AVSLUTAD   

Radonmätningen som vi genomfört på anmodan av Solna stad är i det närmaste avslutad. 
Alla lägenheter ligger under gränsvärdet och är alltså godkända. Ett fåtal mätningar 
startades aldrig och därför måste ny mätning göras där. 

NY SOPSTATION FÖR VISST GROVAVFALL 

En ny sopstation för grovavfall finns nu på Valkyriavägen 1 i Rissne. Stationen tar emot 
möbler, barnvagnar, cyklar o dylikt – men inte elektronik, vitvaror, byggavfall och däck som 
lämnas på återvinningscentraler i Täby och Upplands Väsby. För öppettider se sorab.se.

KALENDARIUM 2021 

Lördag den 25 september – höstens föreningsdag
Lördag den 28 november – vi tänder ljusslingan i Fontänparken

FÖRSVÅRA TJUVERIFÖRSÖK   
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.

Hälsningar/Styrelsen
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