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BRANDSÖBORNA 

MOTIONER TILL STÄMMAN 

Snart är mars månad slut. För den/de som har förbättringsförslag, s.k. motion, 

att lämna till styrelsen är sista dagen för detta den 31 mars. Motionen kan 

lämnas i pappersform i brevinkastet vid 

fastighetsskötarexpeditionen/styrelserummet eller per mail till 

styrelsen@brandso.se. Lycka till! 

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum på onsdag den 23 maj 2018. 

 

PASSERSYSTEMET 

94% av alla boende har hämtat ut/bytt ut sina passertaggar till de nya. 

Portkoderna har tagits ur bruk på Köpenhamnsgatan 6-8. Näst i tur är att ta 

bort portkoderna till tvättstugorna, grovsoprummet och garagen på övre och 

nedre plan på Kastrupgatan 16. Detta betyder att det krävs en tagg för 

åtkomsten till dessa utrymmen. Vi räknar med att portkoderna senast under 

maj månad har tagits ur bruk även i alla portar. 

De 14 lägenhetsinnehavare som ännu inte hämtat ut/bytt ut sina passertaggar 

kan nu förvänta sig ett personligt besök av styrelsen. 

 

TRAPPHUSMÖTEN OCH EXTRA STÄMMA 

Under april månad, veckorna 15 och 16, kommer trapphusmöten att ordnas 

där information ges om budget 2018 och de nya stadgarna. Extra stämma 

gällande stadgarna kommer att äga rum 25 april.  

 

GARAGEFÖRVARING 

Det har varit glädjande att se att de allra flesta har uppmärksammat 

garageförvaringspolicyn och rensat sina garageplatser från otillåtna saker. 

Under vårens städdag kommer resterande saker att bortforslas från garagen, 

dvs. saker som inte är tillåtna att förvaras i garaget. Det som enligt 

garageförvaringspolicyn är tillåtet att förvara i garaget, utöver den egna bilen 
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och i mån av plats är: en uppsättning däck (4 st.), en takbox, tvåhjuligt fordon 

samt brandsäkert skåp. 

 

GROVSOPRUMMET 

Vi tar risken att verka tjatiga och petiga, men för att hålla kostnaderna nere och 

för att hålla råttorna borta, kommer här en påminnelse gällande 

grovsoprummet: 

1. Inga hushållssopor! De drar till sig råttor. Hushållssopor slängs i 

sopnedkasten. 

2. Inget miljöfarligt avfall, t.ex. nagellack och målarfärg. Detta kan lämnas 

på Shell-macken, på någon återvinningscentral alternativt på Kista torg 

när den mobila miljöstationen kommer 18/4, 22/8 och 17/10 kl. 20 - 

20.45 

3. I behållaren för papper: Endast papper, ej papperskassar eller kuvert 

(pga. att de innehåller lim). Plastkassar är inte heller papper. 

4. I behållaren för wellpapp: endast wellpapp, ej förpackningar med 

plastdelar. Platta till förpackningarna, och om kartongen är för stor för 

att få plats, montera/riv ner den i mindre delar. 

5. I behållaren för elektronik: endast elektronik 

6. I behållarna för glas: ursköljda glasförpackningar, sorterade i ofärgat och 

färgat. Matrester drar till sig råttor. 

7. Batterier och lampor/lysrör har egna behållare. 

8. I de övriga behållarna får saker slängas som får plats i kärlen. Om det du 

vill kasta inte får plats får du montera/riva ner det i mindre delar, 

alternativt själv forsla till en återvinningsstation som kan ta emot saker 

av den storleken. 

9. Vitvaror, dvs. spis, kylskåp, frysskåp, diskmaskin, tvättmaskin, 

torktumlare kan placeras på en angiven plats EFTER överenskommelse 

med fastighetsskötaren. Detta gäller även badrumsmöbler (toalettstol, 

tvättställ, badkar). 

Till sist: INGENTING får ställas på golvet i grovsoprummet. 


