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Redan nu kan vi informera om vår sedvanliga vårstädning som kommer att äga rum lördag den 16 maj 2020 och
kommer att annonseras i portarna i tid.  Vi ses från kl 10:00 vid Kastrupgatan 9, där vi fördelar uppgifterna. Vi
rensar ut det gamla och välkomnar in det nya. Vi bjuder på grill, kaffe och dricka. Dessutom anordnar vi  lotteri
med fina priser. Alla deltagare får var sin lott (senast kl 11:00) och vinnare dras kl 14:00. Den som inte kommer i
tid eller inte är kvar till slutet vinner inte. OBS! Flera lotter per lägenhet kan tas, så flera ur samma hushåll kan
delta.  Välkomna att  hjälpa  till  och  vinna  fina  priser! Vi  kommer bl.  a.  att  ge  bort  vinflaskor,  biobiljetter  och
presentkort.

Vårt arbete med att säkra våra fastigheter fortsätter. Tillsammans med kommunen har vi sett till att få bort skjulet
vid Montessoriskolan samt det vid ”hundkullen” som bidrar till ungdomshäng med brukande av narkotika. Polisen
har faktiskt hälsat på och tagit en del ungdomar just på den platsen. Nu känns hela det området mer inbjudande. 

Nu har vi även installerat kamerorna i våra garage (avser våra egna garage på Kastrupgatan 16, båda nivåer) och
hoppas att det både avskräcker från skadegörelse och att, vid tillbud eller brott, polisen har bra signalement att gå
på. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller orolig i vår förening. 

Efter  skadegörelse  på  våra  nya  maskiner  i  våra  nyrenoverade  tvättstugor  har  vi  även  bestämt oss  att  införa
videoövervakning där, så från senvåren kommer även tvättstugorna att vara videoövervakade. Många anmäler
även att folk som tvättade innan, lämnade efter sig skräp, så då kommer vi att kunna se vad det var som hände
och  påpeka  det  för  vederbörande.  Vid  upprepad  misskötsel  eller  skadegörelse  kommer  BRF  att  fakturera
medlemmen.

Att vara en god granne och en bra medlem innebär inte endast att man sköter sina avgifter till föreningen. Det
innebär såklart att man tar hänsyn till sina grannar och ser till föreningens bästa. Man bl.a. hälsar när man möter
folk, man felanmäler själv alla fel man ser (och väntar inte på att styrelsen eller någon annan tar hand om det),
man sköter om utanför sin dörr och man planerar sina renoveringar, så att det inte stör ens närmaste grannar.
Under julhelgen var  det bl.a.  flera klagomål på grannar  som utförde sina renoveringar  just på julafton. Är det
verkligen lämpligast tid för renoveringar? Likadant är det med högljudda fester som håller långt in på natten. Det
finns en lokal som man kan ha fester i, och man måste visa hänsyn samt förhålla sig till vissa regler när man bor
tillsammans med andra människor. 

Att bo tillsammans i flerfamiljshus kan inte alltid vara störningsfritt, det ingår i boendeformen. Men ibland blir det för
mycket ljud och störningar. Det enklaste sättet att få bukt med det är faktiskt att ringa på hos grannen och be
denne dämpa sig. Många gånger vet man inte om att man faktiskt stört någon. Om du däremot har försökt med det
och störningarna ändå fortsätter är det bra att känna till våra rutiner. Läs mer om det på vår hemsida. 

Av flera förnuftiga anledningar får man inte låta saker stå utanför porten i trapphuset och på loftgångar. Det är trist
att styrelsen hela tiden behöver påminna om det, och att fastighetsskötaren behöver ”lappa” vissa saker. Boende
på Kastrupgatan 16 uppmanas extra att hålla det snyggt på loftgången. 

OBS! Kasta enbart hushållssopor  i  sopnedkastet.  Träskivor,  pizzakartonger och annat orsakar  stopp i
sopnedkastet och därmed onödig extra kostnad för föreningen. Regler gäller även i grovsoprummet, Kasta
inte matrester där och se till att allt hamnar i själva kärlen. Lämna aldrig något på golvet. 

Trädgårdsgruppen  behöver  som  vanligt  hjälp  med  vattning  på  sommaren.  så  hör  gärna  av  dig  till
trädgårdsansvarige vars kontaktuppgifter du hittar i trappuppgången. 

Torsdagen den 14 maj 2020 kl 19:00 är det Föreningens årsstämma i Kista Träff, Norgesalen. Varmt välkomna. 
Motionerna till stämman skall styrelsen tillhanda senast den sista mars 2020. 

Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut efter stämman, dvs i slutet av våren.

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

 164 74 Kista


