Sjöstadsnytt
www.brfsjostaden.se

Hösten 2015 nr 5

Städdag söndag 11 okt, 10-12.
Det är dags att göra gården och våra hus fina inför vintern och nästa sommar. Lökar ska
planteras och möbler bäras in. Portombuden gör upp listor för allt som behöver göras och vi
hoppas som vanligt på en flitig och trevlig dag tillsammans.
En container för grovsopor körs in på gården fredag 9 oktober, tillsammans med en säck för
elskrot. Containern hämtas måndag.
OBS Släng inget elektriskt eller liknande skräp i containern. Misstag blir dyrt för föreningen.
Det bjuds på fika, korv och samkväm i Snäckan efter väl förrättat värv.

Deadline för möbler, cyklar, blommor mm i trappuppgångarna
Städdagen blir också deadline för brandfarliga grejer i trappuppgångarna. Möbler, cyklar,
blomsterarrangemang mm som kan göra det svårare för brandkåren att komma fram om det
skulle behövas måste bort.
Det är en uppmaning som framförts många gånger här i Sjöstadsnytt och i meddelanden i
brevlådorna i en del trappuppgångar.
Därför finns det inga ursäkter längre att inte alla följer brandkårens regler. Grejer som inte
plockats bort riskerar att hamna i containern den 11 oktober.

I en svampskog nära dig – Stolt fjällskivling

Svampskogen finns utanför 79:ans ingång. En svampkunnig person, närstående styrelsen,
menar att det är några särdeles vackra exemplar av Stolt fjällskivling som dykt upp i vår
trädgård.
En mycket god och eftertraktad matsvamp, enligt svampexperter. Och med många
recepttips på nätet. Alltså risk att svampen inte finns kvar när du läser detta.

Efterlysning 1: Fler medlemmar i Trädgårdsgruppen
Vi har en vacker trädgård och vill att den ska fortsätta vara det. Men om vi ska kunna klara
våra höga ambitioner behövs många frivilliga händer i arbetet.
Trädgårdsgruppen gör en viktig insats, men efterlyser nu fler som vill vara med och göra vår
gård ännu vackrare. Gruppen samarbetar med en arborist som föreningen anlitat.
Om du vill vara med kan du kontakta Trädgårdsgruppen på städdagen den 11 oktober.

Informationsmöte med Ownit tisdag 6 okt kl 19
Roger Björkman från Ownit, som är den nya internetleverantören, kommer hit för att
informera och svara på frågor inför övergången den 29 oktober. Mötet hålls i
samlingslokalen, Snäckan.
Alla ska ha fått personliga brev med inloggningsuppgifter vid det här laget.

Några måste själva säga upp sina abonnemang
Ownit säger upp abonnemangen från Telia, Bahnhof m fl för alla som är uppkopplade via
föreningens fibernät i dag.
Men för säkerhets skull: Om du i dag inte använder föreningens fibernät, utan är uppkopplad
via telefonjacket eller med mobilt bredband, måste du själv säga upp ditt abonnemang om
du nu i stället vill gå över till det gruppabonnemang via Ownit som ingår i månadsavgiften.

Efterlysning 2: Idéer för snyggare Snäckan
Några bord har gått sönder i vår möteslokal, Snäckan, och vi är många som tycker den
behöver fräschas upp för att fungera både som mötes- och festlokal.
Därför efterlyses idéer och tips från alla medlemmar innan styrelsen tar några beslut. Både
om inredning, möbler och tapeter/färg som kan göra Snäckan snyggare. Vad tycks t ex om
en bokhylletapet på kortväggen?
Framför dina idéer muntligt till styrelsen på jourtiden på tisdag kvällar, eller per mejl till
info@brfsjostaden.se

Kostar kasta sten på oss i Sjöstaden
Stenar har sprutat på Margareta Sjöbergs fönster i 79:an i flera år när kommunens
entreprenör kört med trimmer på kajen för att ta bort ogräs. Vi får hoppas det är slut nu.
Firman har gått med på att ersätta samtliga sju fönsterrutor mot kajen.

Nya medlemmar i föreningen
Daniel Blixt och Carolina Orrego Veliz i 71:an.
Lina Forsback i 79:an.
Varmt välkomna i föreningen!

Arkitekter: Ge nytt liv åt järnvägsspåret Danvikstull - Södra station

Nyhetsbrevet om vad som händer runt Hammarby sjö berättar om ett fascinerande förslag
från några arkitekter om hur järnvägsspåret på kajen skulle kunna användas.
De föreslår att tåg med vagnar som blir en självförsörjande liten stadsdel med allt från
vattenreservoarer till sovstad, bistro, stadsodling (mat & virke) samt framställning av
biobränsle till tåget. Låter som science fiction men kul läsning:
https://vastrasicklaon.wordpress.com/2015/09/26/arkitekter-vill-ge-nytt-liv-at-gamlajarnvagssparet-mellan-danvikstull-och-sodra-station/

