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

Sedan den 12:e augusti 2019 är BRF Brandsö ägare av tomten som den finns på. Med det beräknar vi
göra en besparing med runt  650 tkr  årligen, utan att  ha i  kalkylen kommande årens höjningar  av
tomträttsavgälden dvs. tomthyran. I praktiken innebär det att vår förening blir en av dom attraktivare i
Kista och därmed mer värdefull. Det kommer även att återspegla sig på värdet av våra bostäder. 

Har ni noterat att en del av våra trapphus redan skiner blankt? Sedan den 1:a september har vi en ny
entreprenör som städar våra trapphus samt andra gemensamma utrymmen: Tarjas AB. Initialt började
dom med en sk. Nollstädning, som innebär att i  skrivande (läsande) stund allt  noggrant städas. Vi
hoppas på att kvaliteten på städning överträffar våra förväntningar. 

I veckorna byter vi även ut all belysning i våra trapphus och på våra lyktstolpar till LED-armaturer. Detta
kommer att innebära ytterligare besparing i form av lägre el-kostnader.

Videoövervakning kommer under hösten att driftsättas i grovsoprummet. Vi hoppas på att slippa stök
där och om man bryter regler kommer det att bemötas. 

Vi bytte nyligen också entreprenör som hanterade våra grovsopor eftersom vi har varit missnöjda med
den tidigare under en längre tid. 

Lördagen den 5:e oktober är det höstens städdag. Förhoppningsvis kan många ställa upp på det.
Föreningen bjuder på korv och fika.

Under hösten kommer våra interna el-mätare att uppgraderas, eftersom äldre saker tenderar att gå
sönder. Tyvärr är dom så pass gamla att det inte går att hitta reservdelar så alla kommer att bytas ut.
Mer information om eventuella strömavbrott kommer att meddelas. 

Vår  BRF har  blivit  medlem i  Fastighetsägare  Järva.  Föreningen  kommer  att  utföra  en  ordentlig
trygghetsbesiktning för att kolla om det är något vi behöver åtgärda för att säkra skalskyddet till våra
gemensamma utrymmen. 

Brandskyddsbesiktning har också beställts av Svensk Brandskyddsplanering AB.  

Aptus Home har dom flesta upptäckt, dock långt ifrån alla. Läs på vår hemsida hur man gör för att
beställa och använda det. 

Styrelsen  vill  utföra  en  enkät om  hur  medlemmarna  uppfattar  att  tvättstugorna  fungerar  efter
renoveringen. Enkäten ligger online och om du inte kan hantera det är du vänlig att ta kontakt med
styrelsen så får du frågorna på papper. Senaste datum för inlämning av svaren är sista oktober. Det tar
endast någon minut och länken är: krymp.nu/216

I  dagarna  kommer  våra  lekplatser att  renoveras  med  en  annan  yta  som  kommer  att  minska
nedskräpning av våra gångvägar. 

Påminnelse! 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.

Ser du något som det är fel på är du välkommen att göra en felanmälan till  Servicecentret (inte till
Styrelsen).  Det  är allas skyldighet  att  felanmäla. Vänta inte på "någon annan".  Hellre en gång för
mycket än för lite. 

Med önskan om en skön höst,
Styrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut senhösten 2019. 

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

 164 74 Kista


