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Detta exemplar kommer att handla om aktuella händelser under våren, men först 
skall vi välkomna de nya medlemmar som antagits den senaste tiden.
Källvägen 1: Edith och Ingemar Lundström
Källvägen 7: Ann-Kristin och Kenneth Alsander
Källvägen 11: Sophie Malmsten och Saccone Vincenzo de Rosa
Källvägen 11: Elsa Pålsson

Årsstämman: kommer att äga rum onsdagen den 22 maj 2019 klockan 19.00 - 21.00  i
Centrumkyrkans lokaler Vikingavägen 1, Vallentuna.
Motioner till stämman skall ha inkommit till styrelsen senast den 17 april 2019. 
Styrelsen skall därefter behandla motionerna, så att förslag kan lämnas till stämman 
för beslut. Motion kan lämnas per mail eller läggas i styrelsens brevlåda Källvägen 1.

Trädgårdsarbete och trädbeskärning. Nu under våren börjar säsongen för dessa 
arbeten.

Beskärning av äppelträden är högaktuellt nu. Styrelsen beslutade att föreningen i 
egen regi gör ett försök att utföra den nödvändiga beskärningen. 

Gödsling av gräsmattor och sedumtaken på förråden. Styrelsen beslutade att 
föreningen inköper gödningsmedel och en roller och utför gödsling i egen regi.

Vårstädning har beslutats att äga rum söndag den 5 maj klockan 10.00 – 13.00. 
Avslutas med någon form av förtäring. 

Omhändertagande av grovsopor har diskuterats i samband med vårstädningen. Till 
detta får vi återkomma i kommande nummer att Runristningar.

Byte av lamparmaturer i våra trappuppgångar. Rapport från Henrik Murray.
1. Takarmaturer. När någon takarmatur går sönder eller när den befintliga lampan 
slutar lysa byter vi succesivt ut de takarmaturer vi har mot nya, som är så utformade, 
att vi lätt kan skruva in en LED-lampa med E 27 skruvsockel underifrån utan att 
behöva ta ner lampkupan. Går en lampa sönder på ett våningsplan byter vi båda 
armaturerna.

2. Väggarmaturer. De väggarmaturer som sitter i trappan upp till vinden kommer vi 
att byta till enklare platta armaturer med plastkupa som är tåligare och billigare om 
man råkar slå ned dem på vägen upp till vinden. De kommer också att ha en enklare 
LED-lampa med vanlig E 27-sockel, enkel att byta. På detta sätt skaffar vi oss ett antal 

http://brfrunhallen.se/


reservarmaturer med glas som vi kan använda för att byta de övriga vägglamporna 
med om de går sönder.
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