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Hemsida: www.hsb.se/stockholm/brandso Facebook: HSB BRF Brandsö 
 

 

Adress till styrelsen: Brev Mail 
 Kastrupgatan 9 styrelsen@brandso.se 
 164 41 Kista 

Beslut från Styrelsen 
Cykelrensning - Föreningens cykelförråd och till viss del även cykelställ utomhus belamras av vad 
föreningen upplever som övergivna cyklar. Därför kommer vi att märka upp samtliga cyklar i 
föreningen (både i cykelförråden och utomhus) under augusti månad. I samband med detta kommer 
aviseringar ske och de cyklar som fortfarande är uppmärkta 3 veckor efter aviseringen gått ut 
kommer att omhändertas, dokumenteras och förvaras av föreningen några månader. Efter denna tid 
kommer cyklarna att förverkas om inte ägarna till cyklarna gett sig tillkänna. 
 
Allmän information 
Anslagstavlor - Föreningen har installerat nya anslagstavlor för att det skall bli enhetligt och 
överskådligt i trapphusen samt att det medför vissa förenklingar i hanteringen när nya flyttar in 
m.m. Gå förbi dessa och se vad det står på dem, det är vårt primära sätt att delge information som 
endast gäller boende i föreningen samt att där finns information om diverse bra saker att ha koll på. 
 
Aviseringar – Med OVKn och delningen av vattenledningarna är det en del spring i lägenheterna 
från våra entreprenörer, varför det är viktigt att ni håller koll på när ni skall lämna nycklar om ni 
inte kan vara hemma de tiderna. De lägenheter som entreprenörerna inte får tillgång till kommer 
debiteras en avgift för det extraarbete detta medför. Avgiften är 1500kr och kommer på avin till de 
som inte lämnar tillträde.  
 
Förvaltar- och föreningsfrågor 
Öppettider hos fastighetsskötaren - Nu under sommaren håller fastighetsskötarkontoret endast 
öppet på måndagar mellan 07 och 09. Övrig tid hänvisas alla ärenden till mail 
(servicecenter.stockholm@hsb.se) eller telefon (010-442 11 00). 
 
Övrigt 
Trädgårdsgruppen söker tillskott. Föreningen behöver nya intresserade för att hjälpa till med 
planering och skötseln av våra rabatter och urnor. Om du är intresserad vill vi att du mailar dina 
kontaktuppgifter till styrelsen. Trädgårdsgruppen håller möte tisdag den 16/6 kl 18:30 i 
föreningslokalen (Ka 9) dit alla intresserade är välkomna. 
 
Festkommitté - Styrelsen eftersöker några som kan tänka sig att bilda en festkommitté för att 
planera och genomföra gemensamma tillställningar för föreningens medlemmar. 
 
Semestertider - Såhär i semestertider reser många bort vilket även objudna gäster känner till. Vi 
rekommenderar därför att de som reser bort ser till så att någon tar hand om posten, sätter några 
lampor med timer och kanske ser till så att någon tittar till lägenheten då och då genom att till 
exempel vattna blommorna. 
 
Nästa nummer av Brandsöborna är planerad att komma ut i September. 
 
Somriga Hälsningar 
Styrelsen 


