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Årets Föreningsstämma utfördes i lite annorlunda format, utomhus, allt enligt rekommendationer
från FHM.  Många  engagerade  medlemmar  kom  och  stämman  genomfördes  stadgeenligt.
Gästordförande var  Anders  Svensson.  En motion  handlade om bättre  belysning  i  förrådet  på
Kastrupgatan 6-8 och vi har glädjen att meddela att detta redan blev genomfört, bara dagarna efter
stämman.

Vårstädningen  genomfördes  också  och  denna  gång  lottade  vi  ut  fina  priser  som  gick  till
engagerade medlemmar. Det kan vara på plats att påminnas om syftet till dessa gemensamma
aktiviteter. Det är inte endast för att skapa gemenskap, utan även och främst för att sänka våra
kostnader. Istället för att anlita en extern entreprenör som utför städningen, så ställer vi boende
gemensamt upp och på så vis sparar, så vi slipper öka avgifterna med dessa extra kostnader. Om
färre ställer upp kan styrelsen tvingas att ställa in dessa aktiviteter och lägga allt på entreprenad,
vilket kan resultera i ökade avgifter som var och en av oss betalar. Det vill vi gärna slippa göra.
Så nästa gång vi har städdag, hoppas vi att ännu fler ställer upp.

Vi har upptäckt att garageporten på Kastrupgatan 16, -2, går att forcera. Detta resulterade i flera
inbrott och skadegörelser. Allt detta upptäckte vi tack vare våra installerade kameror. Polisen har
också varit väldigt intresserade av dessa filmer, så vi följer upp dessa ärenden och hoppas på att
kriminella åker dit. Vi har dessutom beställt byte av denna port. Även porten på -1 kommer att
förstärkas, så vi slipper obehöriga som rotar bland vår egendom.

Även  våra  tvättstugor  är  nu  videoövervakade.  Detta  eftersom  styrelsen  regelbundet  får
anmälningar och klagomål på att  folk inte städar efter sig, tar varandras maskiner och allmänt
missköter  sig.  Det  har  också  utförts  skadegörelse  på  våra  nyinstallerade  maskiner.  Initialt
informeras  den  ”skyldige”  om  att  misskötsel  anmäldes,  och  så  småningom  kommer  den
informationen i  form av en avgift  för misskötsel  med 500:-  per  gång. Vi  hoppas på att  denna
uppmaning avskräcker från misskötsel, precis som vi fick mycket bra ordning på grovsoprummet. 

Ifjol  genomfördes  brandskyddsinventering  och  just  nu  utförs  åtgärder  som  enligt  lag  borde
genomföras och följas upp regelbundet. 

Analog-tv utgår i september. Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt. Comhem har tidigare
annonserat att man går över till att sända tv-kanaler helt digitalt med bättre kvalitet. De flesta har
redan  tv-apparater  som  kan  visa  digital-tv,  och  några  kan  behöva  byta  källa  eller  göra  en
kanalsökning för att hitta dem. Om boende har en äldre tv kan man behöva komplettera den med
en digitalbox eller byta till en nyare tv-modell. Läs mer om det på comhem.se/digitalisering. 

Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut efter sommaren 2020 Under tiden kan
man som vanligt ta kontakt med styrelsen på det sedvanliga sättet.

Med önskan om en Glad Sommar, Styrelsen
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