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Enkät från Styrelsen

Under sommaren har det varit  väldigt besvärligt vid porten på -2 på Köpenhamnsgatan 6-8. Den saboterades
regelbundet och felrapporterades in lika snabbt, så att reparationskostnaderna gick över taket. Eftersom att det inte
är meningen att en port alltid ska stå öppen och samtidigt vara det som var avsikt med den dvs att gå igenom, hade
vi en enkät bland boende i den fastigheten. Resultatet var övertygande: en tydlig majoritet av boende vill kunna
öppna porten utifrån. Styrelsen kommer nu att ta hänsyn till det och arbeta därefter. 

Tvättstugan vid Kastrupgatan 6-8
Den stulna bokningstavlan ersattes med en ny, men tyvärr så förefaller inte gamla bokningscylindrar passa i den. 
Gör gärna en felanmälan till servicecentret så kan dom hjälpa dig med det. Notera att tvättstugan skall vara städad 
efter användning, så vi slipper osämja. Vi får hela tiden felanmälningar om att tvättstugan är ostädad. 

En anmäld vattenskada vid fastigheten på Kastrupgatan 12 åtgärdades. Växterna planterades dock om felaktigt så
att en del började vissna och ruttna. En åtgärd är på gång. 

Trädgårdsansvariga hade en genomgång  av gröna ytor  och det  beställdes  ytterligare  stenar  som skall  hindra
felparkerare att använda gröna områden som sina privata parkeringar.

Det  har  under  sommaren  förekommit  flera  cykelstölder  i  vårt  område  från  cykelställen.  Tjuvarna  kommer
vanligtvis vid 23:00-00:00 och stjäl även barncyklar. De är inte blyga eller tysta heller och gör det helt öppet utan
rädsla att bli upptäckta. Ett litet barn blev av med sin lilla sparkcykel. Därför är det bättre lösning att se till att
cykeln är parkerad säkert i cykelförrådet istället. Om det går, låt cykelställ vara lediga för gästande cyklar istället.
Se gärna även till att barnens cyklar, som glömska barn vanligtvis lämnar ute, hamnar inomhus nattetid. Annars
finns det risk att de försvinner. En noggrannare inventering av övergivna cyklar kommer igen att genomföras. 

Barnvagnsrum
Tidigare har det gjorts inventering i barnvagnsrum, och det verkar vara dags för en ny. Känner du till att det står
barnvagnar, pulkor eller andra saker i åratal, är du välkommen att göra en felanmälan. 

OBS!  
Saker skall ej ställas i trappuppgången. Det har förekommit att flera barncyklar och rollatorer står och tar upp fria
ytor. Det är inte tillåtet. Likadant är det viktigt att inte ha saker hängande på utsidan av terrasser och balkonger.
Det är inte heller tillåtet att låta mattor hänga och torka i flera dagar på utsidan av loftgången. 

En påminnelse inför den mörka perioden på året: Det är viktigt att vara varsam med hantering av levande ljus
eftersom det kan lätt orsaka olycka och brand. 

Ser  du  något  som det  är  fel  på  är  du  alltid  välkommen  att  göra  en  felanmälan  till  Servicecentret  (inte  till
Styrelsen). Det är allas skyldighet att felanmäla. Vänta inte på "någon annan". Hellre en gång för mycket än för
lite. 

Portarna stängs kl 22:00 av en anledning. Boende öppnar då porten med sin nyckel eller ringer någon som öppnar
porten. Det är väldigt enkelt. Man står inte och skriker eller stör boende på nedre botten för att få porten öppnad.
Vänligen respektera detta.

Vi har en städdag i föreningen den 8 Oktober 2016. Se gärna anslag i porten. Välkommen då.

E-posta gärna egna förslag på aktivitetsåtgärder inom föreningen. 

Styrelsen 

Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut i slutet på 2016. 

Adress till styrelsen: Brev Mail
HSB, Finlandsgatan 10 styrelsen@brandso.se

 164 74 Kista


