
Brandsöborna 
Informationsblad för HSB BRF Brandsö i Kista Nr 1 Mars 2015 

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 
Värme - Under vintern har vi haft vissa problem med värmen i lägenheterna. Då det under aktuell 
period enbart var fokus på att lösa problemet här och nu har styrelsen beslutat att kalla till möte med 
tekniker och fackkunniga under våren för att se över systemet och vad vi kan göra för att slippa 
dessa problem kommande vintrar. 
 
Allmän information 
Motioner till stämman - För att styrelsen skall få riktlinjer om vad de skall jobba med kommande år 
önskar de få in motioner till stämman. Dessa motioner skall för att kunna besvaras/beredas under 
stämman inkomma till styrelsen senast 31/3 -2015. Det går bra att skicka mail till styrelsen eller 
brev som lämnas i föreningens brevlåda vid tvättstugan Kastrupgatan 9. 
 
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. 
 
Förvaltar- och föreningsfrågor 
Ventilation - Takfläktarna som visade sig fungera felaktigt under uppstarten av OVKn i höstas är nu 
alla åtgärdade och OVKn är åter igång. När det är dags för Er lägenhet kommer det en avisering i Er 
brevlåda. 
 
Övrigt 
Styrelsearbete - Är du intresserad av att vara med och påverka föreningens framtid? Vill du veta 
mer om vad som händer i föreningen under året? Kontakta då valberedningen på mail: 
valberedningen@brandso.se eller lägg ett brev i föreningens brevlåda vid tvättstugan i Kastrupgatan 
9 med information om dig själv och hur valberedningen kan få tag på dig. 
 
Festkommitté - Styrelsen eftersöker några som kan tänka sig att bilda en festkommitté för att 
planera och genomföra gemensamma tillställningar för föreningens medlemmar.  
 
Trädgårdsgruppen söker tillskott. Föreningen behöver Nya intresserade för att hjälpa till med 
planering och skötseln av våra rabatter och urnor. Maila dina kontaktuppgifter till styrelsen. 
 
Viktiga datum: 
Trapphusmöten: 17 & 19 mars kl 19-20 i föreningslokalen.  
Sista dag för inlämnande av motioner inför stämman: 31 mars 
Årsstämman: 21 maj kl 18 i Kista träff (kallelse kommer separat) 
 
Nästa nummer av Brandsöborna är planerad att komma ut i juni. 
 
Vänliga Hälsningar 
Styrelsen 


