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Våren är på väg och vår sedvanliga vårstädning är bokad till  Lördagen 6:e maj. Vi ses vid Kastrupgatan 9, kl
10:00, där vi fördelar uppgifterna. Vi rensar ut det gamla och välkomnar in det nya. Vi bjuder på grill, kaffe och
dricka. Välkomna! 

Tisdagen den 9:e maj 2017 är det även dags för städning av garaget. Alla som nyttjar dessa utrymmen  ombeds
att i möjligaste mån flytta sitt fordon så att städfordon kommer åt dessa platser. Alternativet är att städa manuellt
mot mittgången så att entreprenören kan sopa upp det. 

Boende ser ett ökat problem med bilar som står parkerade inom föreningens område. Att lasta och lossa en bil är
OK så länge uppsikt hålls på bilen, så den snabbt kan flyttas vid behov. Parkering på gårdar kan bl.a. förhindra
ambulans, räddningstjänst och färdtjänst. Parkering är därmed ej tillåten. Parkeringsbolaget byts ut och det nya får
tydligare riktlinjer om mer regelbundna kontroller, vilket innebär att en bil utan uppsikt kommer att rapporteras och
en felparkeringsavgift/kontrollavgift kommer att utfärdas. 

Fönstermålning  kommer att  utföras  på  en  del  fastigheter  som ligger  i  tur  för  regelbundet  underhåll.  Just  nu
förhandlar Styrelsen med utförare och återkommer med detaljer när det har planerats färdigt.

På tal om fönstermålning är det viktigt att påminnas om att inte byta färg på bl.a. fönsterramar som syns utifrån.
Det finns regler om hur våra fastigheter skall se ut och vill  man ändra på det krävs det bygglov. Byter man en
fönsterram måste kulören stämma överens med övriga fönsterramar i föreningen. Om man inte vet vilken kulör det
ska vara vänligen kontakta fastighetsförvaltare/styrelsen. 

OBS! Kasta enbart hushållssopor i sopnedkastet. Träskivor och annat orsakar stopp i sopnedkastet.

Låt  oss  påminnas  om  säkerhetsrekommendationen  angående   brandvarnare.  I  varje  bostad  ska  det  finnas
brandvarnare, för din och dina grannars säkerhet. Det är lätt att glömma montera tillbaka den efter en målning eller
annan renovering. Bostadsrättsförsäkring är också en förutsättning för samtliga lägenhetsinnehavare. 

Inför sommaren är det också viktigt att tänka på säkerheten om man lämnar bostaden tom. Det är då tjuvar passar
på. Tidigare har man tipsat om att sätta lampor på timer, be någon hantera posten, osv. så nu kommer ett nytt tips:
köp en wifi-kamera på t.ex. Kjell & Co. som man kan styra med mobilen. Det är en billig försäkring om olyckan är
framme,  eftersom  det  kostar  endast  under  1000:-.  Får  man  oväntat  besök  av  tjuvar,  plingar  det  till  i
mobilapplikationen och om man öppnar appen och ser dom med egna ögon, kan man ringa polisen direkt om
pågående inbrott.  

Trädgårdsgruppen behöver  hjälp med vattning på sommaren. så hör gärna av dig till  trädgårdsansvarige vars
kontaktuppgifter du hittar i trappuppgången.

Till sist, hur var och en av oss beter sig påverkar andra boendes trivsel. Se till att inte vara störande eller på annat
sätt försämra dina grannars tillvaro. Ibland kan det vara så att barn skräpar ner. Det borde vara självklart att se till
att ens barn är rätt uppfostrade och inte stökar kring sig. Som vuxen är man skyldig att plocka efter sig eller sina
barn. Inte minst om man sitter på bänkar långa stunder skall man se till att plocka sitt skräp som t.ex. fimpar och
snus.  Det  kan  vara  väldigt  nedskräpat  på  gården  vid  festlokalen  på  Kastrupgatan  9,  samt  i  rabatterna  vid
Kastrupgatan 16. Det är inte tillåtet att kasta fimpar från loftgången eller balkongen. Det finns askkoppar vid varje
port och det är gott om papperskorgarna i området. 

Torsdagen den 18 maj 2017 kl 19:00 är det Föreningens årsstämma i Kista Träff, Norgesalen. Varmt välkomna. 

Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut i slutet på sommaren.

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

 164 74 Kista


