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Idag har vi gruppanslutning till Bredbandsbolaget med 100 Mb/s till bra pris. Vi har glädjen att meddela att vi
har nu förlängt avtalet och får fr.o.m den 1:a mars 2017 hela 250 Mb/s. Detta innebär samtidigt att man
antagligen MÅSTE byta ut sin nuvarande router från Bredbandsbolaget. Ring deras kundtjänst på 0770-111
700 för att kontrollera din router och vid behov beställa en ny kostnadsfritt.

Under  jul-  och  nyårshelgen  inträffade  det  stopp  i  sopnedkastet  på  Köpenhamnsgatan  6-8  som  inte
åtgärdades  förrän  lukten  blev  outhärdlig.  Stoppet  orsakades  av  frigolitskivor  som  skulle  ha  kastats  i
miljöstugan men fastnade i röret istället. För egen skull borde man vara lite mer varsam med vad man kastar
i  sopnedkastet.  Alla boende i  föreningen och inte minst på Köpenhamnsgatan 6-8 hoppas att  detta inte
upprepas. Har man problem att  hantera  detta är  man välkommen att  höra av sig  så hjälper  vi  till  med
information och utbildning. 

Successivt byts de gamla uttjänta takfläktarna ut, så nyligen byttes två på Kastrupgatan 9 och 13. Vi hoppas
på att ventilationen blir bättre i dessa fastigheter. 

Under  sommarhalvåret  kommer  utemiljön  få  en  liten  ansiktslyftning.  Denna  gång  är  det  området  från
Kastrupgatan 7 och pergolan samt Kastrupgatan 14. För de som är intresserade av att se hur vi (HSB Marks
trädgårdsarkitekt) har tänkt är välkommen att kontakta trädgårdsansvarig. 

Brandsös del av parkeringsytan under tunnelbanan kommer också att snyggas till. Buskar och annat, mest
ogräs, kommer ersättas med stenmjöl. Datum för det arbetet är inte beslutat än. De som behöver flytta sina
bilar kommer att aviseras i god tid. 

Ett av syftena med bostaden är möjlighet att få sin dygnsvila och kunna koppla av. Tyvärr förkommer det att
alla inte delar denna uppfattning och stör sina grannar.  Vi  som styrelse måste därför agera mot sådant
beteende hur trist det än må vara. Vi skulle vilja påminna om att du som bor i flerfamiljshus inte är ensam och
att ljud färdas lätt mellan lägenheterna. Det är inte en rättighet att föra oljud, allra minst de tider som de flesta
dessutom sover. Skulle vilja uppmana flera att ägna din omgivning en tanke och fundera hur andra påverkas
av dig eller din familj. 

Föreningens  årsstämma  kommer  att  hållas  i  Kista  träff  torsdagen  den  18  maj,  18:30,  där  alla
föreningsmedlemmar är välkomna att delta. På årsstämman har varje föreningsmedlem en rösträtt. Har ni
inte själva möjligheten att delta går det bra att skicka ett ombud med fullmakt. Inför årsstämman har varje
föreningsmedlem möjlighet att lämna förslag till beslut, så kallade motioner. Motionerna ska ha inkommit till
styrelsen senast fredagen den 31 mars. 

Nu i maj är det dags för årsmöte i vår bostadsrättsförening, Brandsö. För att vi skall ha en bra ekonomi och
verksamhet i föreningen, är det nödvändigt att medlemmarna engagerar sig på olika sätt. Ett sätt att göra
detta är att delta i föreningens styrelsearbete och som ger dig i ditt föreningsboende ett bidrag som alla har
en del i. Vill du vara med och delta i detta viktiga arbete? Alla nya styrelseledamöter, revisorer, valberedare
och föreningsuppdrag får en utbildning centralt via HSB som de behöver i sitt uppdrag. I styrelsen hjälps alla
åt med att  sätta  in nya styrelsemedlemmar i  arbetet.  För att  få veta  mer om själva arbetet eller  andra
funderingar, tveka inte att ta kontakt med valberedningen så kan vi berätta mer. 
Hälsningar från valberedningen - valberedningen@brandso.se

Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut under försommaren 2017. 

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

 164 74 Kista


