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Vid vårt årsmöte/årsstämma har en ny styrelse för 2018 valts. Du hittar information om styrelsens
roller på anslagstavlan i ditt trapphus. Bästa sättet att kontakta någon ur styrelsen är med e-post:
styrelsen@brandso.se

Under  våren  har  vi  haft  några  kostsamma  och  onödiga  incidenter  som  drabbat  föreningen
ekonomiskt. Någon/några har tömt en brandsläckare i nedre garaget på Kastrupgatan 16 och hela
garaget behövde saneras. Detta drabbade även bilägare som fick tvätta sina bilar. En glasruta vid
en ytterdörr fick också bytas med anledning av att någon våldförde sig mot det. Dessa onödiga
utgifter  på  över  50 tusen kronor  kunde ha undvikits  helt  och pengarna kunde ha använts på
roligare saker. 

Som tidigare aviserats har styrelsen under städdagen i maj rensat garageplatserna från föremål
som inte  är  tillåtna  att  förvaras  där.  Om du önskar  få tillbaka dina  saker  för  förvaring  någon
annanstans, hör av dig till styrelsen. I annat fall kommer föremålen att slängas under hösten. 

Inför sommarledigheten är det viktigt att komma ihåg risken att tjuven passar på. Därför ska man
se  till  att  nyttja  vår  grannsamverkan och hålla  ögonen öppna.  Var  allmänt  vaksam och extra
uppmärksam  om  du  ser  någon  främmande  röra  sig  kring  eller  i  våra  fastigheter.  Följ  även
anvisningar om hur du vid frånvaro undviker oönskat besök: se till att ha lampor på timer, se till att
någon plockar bort din post, osv. En säkerhetsdörr är en fördel men stoppar inte alla tjuvar. Vid
pågående brott ringer du 112. 

Med sommarens värme och grillsäsongen ökar även brandrisken. Var försiktig vid hantering av eld.
Rökare behöver också visa hänsyn genom att slänga sina fimpar i askkoppar och inte oaktsamt,
eftersom detta inte bara är nedskräpning utan kan vara direkt farligt. Vad gäller nedskräpning ska
man vara varsam med sitt skräp när man sitter med andra grannar eller vänner vid våra bänkar.
Håll rent efter dig och lämna inte platsen i dåligt skick. Det handlar om vanlig mänsklig hyfs och
borde inte behöva påpekas. 

Tänk på att  matning av fåglar kan dra till  sig oönskad fågelspill  och även attrahera skadedjur.
Undvik att mata fåglar i närheten av fastigheterna och definitivt från din balkong. 

Påminnelse:  Ser  du  en  överfylld  papperskorg,  en  trasig  lyktstolpe  eller  en  felparkerad  bil  på
kommunal mark, kan du anmäla detta till Stockholm Stads driftcentral 08-651 00 00. Det finns även
en applikation för mobiltelefoner som heter "Tyck till".  På det viset  kan man bekvämt göra sin
anmälan dygnet runt. Ta bara en bild,  markera position för en tilltänkt åtgärd eller  fel,  beskriv
kortfattat ärendet och skicka till staden för åtgärd. Ju fler som anmäler fel i offentliga utrymmen
desto finare får vi det. 

Under juni kommer portkoderna att tas bort. Man kommer då in i sin port endast med sin bricka.
Om du tillhör dom som inte har hämtat ut din låsbricka kan du höra av dig till styrelsen. 

Vill du hjälpa till med trädgårdsskötsel? Hör av dig då till trädgårdsgruppen. Kontaktuppgifter hittar
du i trapphuset.

Med önskan om en glad sommar, 
Styrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut hösten 2018. 

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

 164 74 Kista


