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Efter den varma sommaren kan vi konstatera att vi i vår förening klarade oss bra
både vad gäller bevattning och potentiella bränder. Bevattningen kostade dock
en del och vi  hoppas på att  fler  boende kan engagera sig i  framtiden, så vi
slipper köpa externa tjänster. Detta tjänar alla boende på, eftersom pengar kan
istället läggas på annat underhåll eller investering. 

Lördagen den 20:e oktober är det höstens städdag. Förhoppningsvis kan
många ställa upp på det. Föreningen bjuder på korv och fika.

Det har varit  väldigt stökigt i grovsoprummet stundvis, så föreningen kommer
under hösten/vintern att genomföra utbildningar om hur man kastar grovsopor.
Efter  att  samtliga medlemmar har fått  erbjudande om utbildning och efter  att
dessa har genomförts, kommer alla som inte genomfört utbildningen att få sin
bricka blockerad till grovsoprummet. 

Ang. tvättstugerenoveringen visade det sig att det inte var riktigt enkelt att hitta
bra leverantörer inom en rimlig tid bl.a. pga. hög arbetsbelastning och många
beställningar på deras sida. Men nu utvärderas dom inkomna offerter och mer
information om när renoveringar startar kommer i god tid innan. 

I  barnvagnsförrådet  är  det  tillåtet  att  förvara  (förutom just  barnvagnar)  även
kälkar och trehjulingar och ingenting annat (utom kvast och spade, vilka tillhör
föreningen). Vår förvaltare HSB kommer under hösten att göra en inventering av
cykelrum, trapphus, barnvagnsrum och cykelställen. Notera att en del obrukbara
och trasiga cyklar, som har stått så i cykelställ i flera år, antingen bör repareras
eller kastas. Annars kommer föreningen att ta hand om dessa. 

OBS! Var extra uppmärksam på kvällen. Under sommaren har det dykt upp en
hel del ungdomar vid ”Hundkullen” samt runt skolan och skogen kring, där dom
”hänger” och stökar till. Normalt är dom där mellan 21:00 och 23:00. Ibland är
dom högljudda och på mopeder och ibland tysta. Men för det mesta är dessa
ungdomar  där  för  att  antingen  bruka  narkotika  eller  utföra  en  affär.
Stadsdelsförvaltningens preventionsenhet samt ”fältare” är varse om detta. Ifall
man ser dom och känner obehag kan man gärna ringa Polisen på 11414. 

Med önskan om en skön höst,
Styrelsen
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Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut senhösten 2018. 
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