
Brandsöborna 
Informationsblad för HSB BRF Brandsö i Kista Nr 1 Mars 2014 

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

 

Adress till styrelsen: Brev Mail 
 Kastrupgatan 9 styrelsen@brandso.se 
 164 41 Kista 

Beslut från Styrelsen 
Fönstermålning - Under vår och sommar kommer vi att fortsätta med fönstermålningarna. Boende i 
berörda hus kommer att informeras närmare när det börjar bli dags. 
 
Allmän information 
Ny fastighetsskötare - Då vår tidigare fastighetsskötare valt att inte förlänga avtalet har vi valt att 
tillfälligt ta in HSB även på denna funktion till dess att en ny upphandling kommer till stånd. Detta 
medför lite nya rutiner för styrelsen, de boende och självklart även för den nya fastighetsskötaren. 
Vi jobbar för att övergången skall gå så smidigt som möjligt men vi ber om överseende för de 
eventuella ärenden som tar längre tid än vanligt.  
Nytt telefonnummer för felanmälan är 010-442 11 00 och ny mailadress för detsamma är 
servicecenter.stockholm@hsb.se 
 
Försäkring av lägenheten - En vanlig hemförsäkring täcker lösöre i lägenheten. Det är därför viktigt 
att du även tecknar en bostadsrättstilläggsförsäkring för att täcka kostnader vid eventuella 
vattenskador, brand m.m.  
Vi vill påminna om detta på grund av att vi har märkt att några drabbade i föreningen saknat denna 
försäkring vilket medför stora kostnader för de boende men även mer jobb för styrelsen. 
 
Planerat stopp för underhåll av sopsugen - Under perioden 24-28 mars (eventuellt kan perioden 
utökas till 31 mars om det behövs) kommer sopsugen att vara tagen ur drift för ett större 
underhållsarbete. Detta medför att våra sopnedkast inte kommer att vara brukbara under denna tid 
så alla hushållssopor skall under denna tid lämnas i en container som kommer stå i anslutning till 
gästparkeringen/garagenedfarten. Information om placeringen kommer att finnas i trapphusen under 
den aktuella perioden. 
 
Förvaltar- och föreningsfrågor 
Motioner till stämman - Motioner till stämman skall vara inne hos föreningen senast 31/3 2014 via 
mail eller brev (se adressuppgifter nedan). Detta för att motionerna skall kunna beredas inför 
årsstämman som i år är planerad till torsdag den 15/5-2014 kl 19:00, kallelse till stämman kommer i 
separat ordning. 
 
Vårstädning - Information om datum m.m. för vårstädningen kommer separat som anslag i 
trapphusen. 
 
Övrigt 
Kvarnen är nu i full drift och både barn och pedagoger verkar mycket nöjda att få flytta tillbaka till 
sina gamla lokaler i ny tappning.  
 
Notera att journumret är nytt sedan årsskiftet, det nya numret är 08-18 70 00 
 
Nästa nummer av Brandsöborna är planerad att komma ut i juni. 
 
Vänliga Hälsningar 
Styrelsen 


