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Snart  påbörjas  renovering  av  våra  tvättstugor.  Man  börjar  med  den  slitna  tvättstugan  på
Kastrupgatan 6 under vecka 2-2019. Arbetet kommer att pågå i ca 7-8 veckor och under den
tiden får samtliga använda sig av tvättstugan på Kastrupgatan 9. Därefter (i mitten/slutet på
mars)  startar  renoveringen  av  tvättstugan  på  Kastrupgatan  9.  Under  drygt  fyra  månader
kommer det alltså att bli trångt i tvättstugorna, så styrelsen hoppas på visad hänsyn och bra
samarbete boenden emellan.  Det  blir  inte bättre om folk bli  irriterade över  små hanterbara
saker. Se istället fram emot att tvättstugorna blir nyrenoverade och felfria. 

Varje år sker olyckor i samband med användning av stearinljus. Var varsam med hantering av
levande ljus och se till att ha en brandvarnare. Har du ingen brandvarnare behöver du snarast
anskaffa  den.  Har  du  problem med  att  handla  in  eller  montera  en  själv,  kan  du  alltid  be
fastighetsskötaren om att  utföra det uppdraget (mot ersättning såklart). Det rekommenderas
även att varje lägenhetsinnehavare införskaffar en egen brandsläckare och en brandfilt. Små
pulversläckare, liksom brandfiltar, finns att köpa på t.ex. Clas Ohlson i Kista Galleria. 

Kom ihåg inventering av barnvagnsrummen. Fastighetsskötarna kommer att ”lappa” det som
inte ska vara där, ca. en månad senare kommer allt, som inte är hämtat av boende och inte hör
hemma där,  att  transporteras bort  av  fastighetsskötarna.  Notera  även att  allt  som förvaras
utanför förrådsburarna kommer inom kort att tas bort. Det är alltså inte tillåtet att förvara saker
utanför sitt förråd. Vi måste se till att minska både brands- och inbrottsrisken. 

Notera  att  samtliga  felanmälningar  (förutom  akuta  fel  på  hissen  eller  dyl.)  skall  gå  till
Servicecentret och inte till föreningens styrelse. Likadant är det med förvaltningsärenden som
t.ex. kön till garaget eller annat administrativt. 
Telefon till HSB Servicecenter (felanmälan): 010-442 11 00
E-post HSB Servicecenter (felanmälan): servicecenter.stockholm@hsb.se
Gör gärna felanmälan via http://felanmalan.hsb.se och inte till styrelsen. 
Ifall det blir stopp i sopnedkastet skall detta anmälas främst till HSBs Servicecenter, annars till
Kista Sopsug på 0730525551. 

Kolla vår  hemsida  innan du vänder dig till  styrelsen,  eftersom hantering av ditt  ärende blir
snabbare om du vänder dig direkt till rätt instans. 

Julgranar lämnas (efter helgerna) mellan miljöstugan och vitvaruförrådet, under taket.

Intresserad av styrelsearbetet? Kontakta gärna valberedningen på
valberedningen@brandso.se 

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen
Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut under våren 2019. 
Adress till styrelsen: Brev e-post

HSB, Finlandsgatan 10 styrelsen@brandso.se
 164 74 Kista


