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Höstens städdag
Föreningens städdag kommer att infalla
lördagen den 9 oktober kl. 10.30. Vi samlas
som vanligt vid fontänen. Ta gärna med
egna trädgårdsredskap. En ny uppgift är
exempelvis att rensa barnvagnsrummen.
Efter städningen ordnar vi, traditionsenligt,
en Oktoberfest med start kl 15.00.
Föreningen bjuder på österrikiskt öl eller
annan dryck, korvar, potatissallad och
surkål. Den som hellre dricker vin eller
annan dryck är välkommen att ta med det.
Kaffe och någon sötsak ber vi alla som
kommer att själva ta med.
En speciell inbjudan med svarstalong
kommer att skickas ut i före den 9 oktober.
Alla som är intresserade av att dra ett strå till
festen kan kontakta arrangemangsgruppen
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se
Uppsnyggning av ”ogräslimpan”
Efter diskussion inom trädgårdsgruppen och
information vid senaste stämman vill nu
styrelsen snygga upp ”ogräslimpan”, d v s
backen ned mot Fontänparken från den inre
parkeringen. En beskrivning av hur denna
försköning av området är tänkt att gå till
finns på föreningens hemsida.
Alla är mycket välkomna att komma med
synpunkter och förslag på olika sätt.
Diskutera med trädgårdsgruppen och
svara/kommentera senast den 12 sep
antingen till Hans Scharf eller
tradgardsgruppen@brunnsviken.se

Ventilation
Det är nu åter dags att göra en Obligatorsk
VentilationsKontroll i alla lägenheter. Denna
OVK-besiktning kommer att utföras under
september/oktober och ni kommer att få
avisering om exakt tidpunkt för kontroll av
er lägenhet senare. Innan dessa arbeten
utförs kommer takfläktarna i låghusen att
bytas ut mot tryckreglerade fläktar, som drar
betydligt mindre energi än de nuvarande.
Vid frågor kontakta Arne Gustafson eller
teknikgruppen@brunnsviken.se
Omsättning av fastighetslån
De som är intresserade av att stödja
styrelsens beslut vid kommande låneomsättningar kan lämpligen kontakta
ekonomigruppen på
ekonomigruppen@brunnsviken.se
Dammlister
I förra Infobladet meddelade vi att vi
tillhandahåller en dammlist, som ska sättas
mellan fönsterbågarna. Ett 20-tal
medlemmar har nappat på erbjudandet. Vill
ni ha lister så kan ni antingen maila
teknikgruppen@brunnsviken.se eller lägga
en lapp i lådan på BA 99.
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