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Höstens städdag + Oktoberfest 

Höstens städdag i föreningen kommer att 
äga rum lördagen den 10 oktober. 
Vi träffas vid fontänen kl 10.30 och håller på 
i några timmar som vanligt. 
Förra årets Oktoberfest gav mersmak, varför 
vi även i år kommer att anordna en fest med 
start klockan 15. 
Föreningen bjuder på korv samt en öl - de 
som vill kan även ta med sig egen dryck. 
Vi är tacksamma om alla kan ta med en 
kaffetermos samt något sött att äta 
(knytkalas). Närmare information kommer 
att delas ut i god tid före den 10 oktober. 

Ny portkod 

Vi kommer att byta portkod i BA 49 och BA 
175 i början av september. 
Den nya koden blir xxxx. 

Fiberinstallationen 

Grävarbetena för fiber är nu klara. Under 
september fortsätter installationen i 
lägenheterna; särskilda aviseringar skickas 
ut av Stockholms Stadsnät, som blir vår 
internetleverantör. Kom också ihåg att alla 
lägenheter måste ange en ansvarig (namn, 
personnummer och gärna också e-post samt 
telefon). Enklast lämnar Du uppgifterna via 
länken på hemsidan (www.brunnsviken.se) 
eller skriftligt till Jörg Ramb, BA 125. 
Se också löpande info på hemsidan. 

TV-avtalet 

Vi arbetar just nu med undersökningar för 
att förnya TV-avtalet, som går ut i slutet av 
året. Om Du är intresserad av att hjälpa till 
eller har frågor, är Du hjärtligt välkommen 
att kontakta Mathias Ohlsén, 
itgruppen@brunnsviken.se 

Asfalteringen 

Asfalteringsarbetena inom vårt område 
kommer att påbörjas på morgonen 
måndagen den 14 september. 
Vi ber er då att ha monterat ned de brevlådor 
som har en höjd mellan brevlådans botten 
och asfaltsytan, som är mindre än 1 meter. 
Brevlådorna kan stå löst på asfalten så att vi 
kan få morgontidningen och posten. 
Den dagen måste också dörrmattor, 
blomkrukor, cyklar, motorcyklar, mopeder 
och annat som står på eller ovanför 
asfaltsytor, vara borttagna. Cykelställen 
måste alltså tömmas och cyklarna kan 
tillfälligt placeras i fontänparken eller på 
andra icke asfalterade ytor. Cykelstället 
utanför BA 79-81 berörs inte. 
Vår skötselentreprenör kommer några dagar 
innan att klippa buskar och grenar som 
ligger ovanför asfalts_ eller kalkstenskanten. 
Trädet utanför BA 159 kommer inte att 
beskäras. 
Den 3 september kommer 
asfaltsentreprenören NCC att spruta 
ogräsmedel på de växter som växer i asfalten 
längs kantstenen och i asfaltsytorna. 
Ogräsmedlet är giftigt och man bör se till att 
barn och djur inte tar eller berör dessa växter 
under de närmaste dagarna därefter. 
Det går att beträda den nyasfalterade ytan så 
gott som omedelbart efter det att den är lagd 
och har svalnat något.  
Både ogräsmedelsbekämpningen och 
asfalteringsarbetena förutsätter att det inte 
regnar, annars så skjuts aktiviteten upp. 
Om Ni undrar över något, kontakta Arne 
Gustafson på BA 99. Tel:073-568 96 23. 
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