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Adress till styrelsen: Brev Mail 
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Beslut från Styrelsen 
Sommarens aktiviteter – Under sommaren kommer det bli en hel del aktivitet framförallt runt 
Kastrupgatan 16 (Ka16) och garagenedfarten. Vi kommer bland annat att dränera baksidan av 
Ka16, fixa rabatterna och flytta cykelstället på framsidan av Ka16. Miljöboden kommer under en tid 
vara avstängd då golvet skall höjas för att avhjälpa att vatten rinner fel. Vidare så skall 
garagenedfarten asfalteras om. Detta kommer medföra vissa tyngre maskiner i området som kan 
medföra viss störning under perioder. Målet med allt detta är ett ansiktslyft för föreningen men även 
underhåll.  
 
Garaget – Efter garagestädningen passade vi på att kontrollera skicket på platserna och ett tiotal 
platser, vilka nu är markerade med ett gult kryss (X) kommer att åtgärdas inom kort. Aviseringar 
kommer att delas ut till berörda. 
 
Allmän information 
OVK - Det är dags för OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) igen. Styrelsen har accepterat en 
av offerterna som inkommit och det planeras nu för att detta arbete skall påbörjas till 
sensommaren/hösten. Detta arbete innebär att kontrollanterna behöver tillträde till lägenheten. 
Aviseringar kommer att skickas ut till berörda lägenheter vartefter arbetet fortlöper där ni kommer 
att få mer information om vad ni behöver göra för att kontrollanterna skall kunna göra sitt jobb. 
 
Fönstermålning – Vi vill återigen påminna om att fönstermålning kommer att ske och planerna är 
att det skall komma igång strax efter midsommar. Aviseringar kommer snart till berörda lägenheter 
då detta arbete kräver att målarna har tillgång till respektive lägenhet. Målningen berör den här 
vändan Kvarnen, Kastrupgatan 16 och ett par lägenheter i andra hus där målning tidigare inte 
kunnat ske då målarna inte fick tillträde till dessa lägenheter förra vändan.  
 
Bilar på gångvägarna – Vi ser ett ökat problem med bilar som står parkerade inom föreningens 
område. Det är inte tillåtet att parkera bilar eller dylikt inne på föreningens område då detta är 
räddningstjänstens väg in i trapphusen. Att lasta och lossa en bil är ok så länge uppsikt hålls på 
bilen så den snabbt kan flyttas vid behov. Parkering är därmed ej tillåtet. 
 
Förvaltar- och föreningsfrågor 
Fastighetsskötarkontoret och förvaltare - Under sommarmånaderna (juni-augusti) håller vårt lokala 
fastighetsskötarkontor öppet på ordinarie tid på måndagar och stängt på torsdagar (aktuella tider 
finns på föreningens hemsida). HSBs kontor i Akalla har även de justerade tider över sommaren. 
Aktuella tider får ni genom att ringa till HSBs Servicecenter (010-442 11 00) 
 
Övrigt 
Semestertider - Om ni skall åka iväg under sommaren är det bra att tänka på hur lägenheten 
presenteras utåt. Sätt några lampor på timer, be en granne eller någon annan att vattna blommor, 
plocka in post m.m. så att ni inte underlättar för objudna gäster att välja ut just er lägenhet. 
 
Nästa nummer av Brandsöborna är planerad att komma ut i september. 
 
Somriga hälsningar från styrelsen 


