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Säkerhet och trygghet 
Tyvärr	  har	  vi	  haft	  både	  ett	  inbrott	  och	  en	  
bilstöld	  i	  området	  under	  sommaren.	  	  
Att	  motverka	  inbrott	  är	  för	  polisen	  i	  
Stockholms	  län	  ett	  prioriterat	  område.	  För	  
att	  försvåra	  försäljning	  m.m.	  av	  stöldgods	  
uppmanas	  vi	  att	  t.ex.	  skaffa	  en	  inventarie-‐
förteckning.	  Polisen	  har	  uppmärksammat	  
hur	  svårt	  de	  drabbade	  har	  att	  beskriva	  och	  
komma	  ihåg	  vad	  som	  blivit	  stulet.	  Så	  en	  
förteckning,	  kompletterat	  med	  foto,	  är	  ett	  
bra	  instrument,	  även	  om	  det	  tar	  lite	  tid	  
och	  kraft	  att	  få	  den	  gjord!	  Dessutom	  är	  det	  
ett	  värdefullt	  instrument	  för	  försäkrings-‐
bolaget	  om	  olyckan	  nu	  är	  framme.	  	  
Föreningen	  har	  även	  en	  märkpenna	  som	  
etsar	  in	  det	  man	  skriver.	  Den	  kan	  lånas	  av	  
teknikgruppen@brunnsviken.se.	  

Höststädning och fest den 29 sep 
Höstens	  städdag	  kommer	  att	  äga	  rum	  
lördagen	  den	  29	  september.	  Vi	  samlas	  
som	  vanligt	  vid	  fontänen	  kl.	  10.30.	  Ta	  
gärna	  med	  egna	  trädgårdsredskap.	  
Förutom	  den	  sedvanliga	  städningen	  
planerar	  vi	  bl.a.	  att	  fortsätta	  arbetet	  med	  
entréplanteringarna.	  Trädgårdsgruppen	  
ger	  ytterligare	  information	  och	  uppgifter	  
senare	  på	  hemsidan.	  
	  
Efter	  städningen	  vore	  det	  trevligt	  att	  som	  
tidigare	  år	  ha	  någon	  aktivitet	  t.ex.	  
oktoberfest.	  Vet	  du	  förresten	  varifrån	  
företeelsen	  oktoberfest	  kommer?	  Om	  inte	  
kommer	  här	  lite	  kuriosa:	  
	  
Oktoberfestens	  ursprung	  är	  den	  bayerske	  prinsen	  
Ludwigs	  bröllop	  med	  prinsessan	  Therese	  av	  
Sachsen-‐Hildburghausen,	  vilket	  ägde	  rum	  år	  1810	  
och	  firades	  med	  en	  stor	  offentlig	  hästkapplöpning.	  
Kapplöpningen	  blev	  en	  tradition.	  Från	  år	  1819	  
övertog	  staden	  München	  formellt	  ansvaret	  för	  
arrangemangen	  och	  beslöt	  att	  de	  skulle	  vara	  
årligen	  återkommande.	  Förra	  året	  hade	  
Oktoberfesten	  nästan	  7	  miljoner	  besökare.	  

Men	  för	  att	  det	  ska	  bli	  någon	  oktoberfest	  
eller	  liknande,	  krävs	  engagemang	  från	  
medlemmarna	  i	  föreningen.	  	  
	  
Vi	  behöver	  fler	  medlemmar	  i	  
arrangemangsgruppen.	  Från	  styrelsen	  
ingår	  nu	  enbart	  Gunilla	  Edgren-‐Nybom	  
(sammankallande)	  och	  Anita	  Klintberg	  
vilket	  inte	  är	  tillräckligt	  för	  att	  ordna	  
aktiviteter	  som	  t.ex.	  oktoberfest.	  	  
Särskild	  inbjudan	  om	  deltagande	  i	  
arrangemangsgruppen	  kommer	  att	  delas	  
ut	  inom	  kort.	  Tänk	  till	  redan	  nu	  om	  du	  
tycker	  det	  verkar	  intressant	  att	  delta	  och	  
tveka	  inte	  att	  höra	  av	  dig	  till	  Gunilla	  eller	  
Anita	  på	  
arrangemangsgruppen@brunnsviken.se.	  
	  
	  

	  

Cykelrensning 
Det	  är	  ordentligt	  fullt	  i	  våra	  cykelställ	  och	  
cykelförråd.	  Under	  städdagen	  planeras	  att	  
genomföra	  en	  cykelrensning.	  Gå	  gärna	  
igenom	  dina	  cyklar	  och	  se	  till	  att	  de	  som	  
av	  någon	  anledning	  inte	  används	  sorteras	  
ut	  och	  tas	  bort	  från	  bort	  från	  cykelställ	  och	  
cykelförråd.	  

Föreningens lån 
Ekonomigruppen	  kommer	  att	  ge	  styrelsen	  
goda	  råd	  inför	  en	  stor	  låneomsättning	  som	  
sker	  senare	  i	  september.	  

Nytt bibliotek 
Brf	  Brunnsvikens	  Bibliotek	  har	  nu	  på	  försök	  
öppnat	  utanför	  tvättstugan	  i	  BA	  175.	  Där	  
kan	  vi	  låna	  och	  lämna	  god	  skönlitteratur.	  
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