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Coronasäker glöggafton 5 december
Styrelsen anordnar en glöggafton i och utanför samlingslokalen på Kastrupgatan 9 på lördag den 5 December 12-17.
Alla boende är välkomna och FHMs rekommendationer respekteras. Dom som ifjol inte hämtade ut sin julklapp i form
av en brandvarnare har en ny chans då. Man hinner då även ställa frågor till styrelsen eller lämna egna förslag. 

Kasta inte hushållssopor i grovsoprummet!
Styrelsen har fått tips från boende och kunde själv intyga sig om att en del använder grovsoprummet för att kasta sina
hushållssopor. Det måste man sluta med, eftersom det enda sånt beteende bidrar till är att det drar till sig råttor och
orsakar dålig lukt. Läs gärna anvisningar som finns både på vår hemsida och i grovsoprummet. Bryter man reglerna
kan man få betala en avgift för misskötsel. Hushållssopor skall endast kastas i sopnedkastet, och inte annanstans. 

Kallt? Kolla gärna tätningslister runt fönster.
Upplever du att det är kallt i din bostad? Kolla gärna att tätningslisterna runt fönstren sitter som dom ska. Ventilerna
ovanför fönstren ska hållas öppna så att luften kan komma in, för annars blir det undertryck i lägenheten och värmen
sprids inte på rätt sätt. Är elementen kalla? Gör en felanmälan eftersom dom kanske behöver luftas. 

Släpp inte in obehöriga
Det har hänt att främmande smiter in i våra trapphus för att sova. Antagligen kommer man in bakom någon mindre
försiktig boende. Se gärna till att inte släppa in främmande och om någon främmande tränger sig in kan du antingen
försöka få tag på någon ur styrelsen eller ringa Polisen. Speciellt om personen verkar vara påverkad på något sätt.
Man ska oavsett inte bara låta det vara. Och man ska absolut inte låta porten stå öppen utan uppsikt, annat än vid flytt
eller lägenhetsvisning. 

Kameror för bättre ordning
Nu har vi monterat kameror som filmar skolgården samt ”hundkullen”. På det sättet hoppas vi på att buset skräms iväg
och inte uppehåller sig på området. Inte minst hoppas vi på att skolpersonalen slipper plocka burkar och fimpar på
morgonen (efter kvällens ”häng”) och främst att våra boende upplever ökad trygghet kvällstid. Vi hoppas mest på att
deras synlighet blir tillräckligt förebyggande. Åtgärden kommer att utvärderas efter vintern.

Ny internetleverantör
Från den 1 mars byter vi Internetleverantör till Bahnhof. Hastigheten blir högre (1 Gb/s i båda riktningar) och priset
lägre. Grundkostnaden blir 45:- (mot dagens 125:-) med möjlighet till uppgradering vid val av andra tjänster (t.ex. TV
eller telefon). Notera att man inte behöver byta ut sin befintliga router, men kan om man vill få ut maximal hastighet
samt ha tillgång till andra tjänster. Mer info på baksidan av brevet. 

Avgiften till föreningen justeras
Boende har säkert noterat att våra avgifter hålls på samma nivå flera år i rad. Styrelsen har tittat på olika prisökningar
hos våra leverantörer och beslutat att återinföra en liten årlig indexrelaterad ökning, mest för att slippa behöva öka
med flera procent, som det har hänt förr i tiden. Denna ökning kommer att införas under 2021. 

Snabbare hjälp om du kollar hemsida eller Facebook först
Kolla alltid vår hemsida innan du vänder dig till styrelsen, eftersom hantering av ditt ärende blir snabbare om du vänder
dig direkt till  rätt  instans. Styrelsen hanterar  inte exempelvis  garagekön eller  felanmälningar.  Köhantering kommer
snart att lanseras i digital form under Mina sidor på HSB.se. Det är fortfarande en del som gillar att ta kontakt med
styrelsen när ett fel upptäcks. Vi lägger upp viktig och aktuell information på vår Facebook-sida, så se till att följa oss
där: facebook.com/brandsobrf. Det kan vara där du hittar svaret på din fråga.

Julgranar lämnas (efter helgerna) mellan miljöstugan och vitvaruförrådet, under taket. 

Intresserad av styrelsearbetet? Kontakta gärna valberedningen på valberedningen@brandso.se.

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen
Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut under senvintern/våren 2021. 

Adress till styrelsen: Brev e-post
HSB, Finlandsgatan 10 styrelsen@brandso.se

 164 74 Kista


