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Tvättstugorna är nu färdigrenoverade och bokningssystemet är digitaliserat i båda tvättstugorna.
Den  som  önskar  kan  även  boka  sin  tvättstuga  via  sin  mobiltelefon  om  man  installerar  en
mobilapplikation  som  heter  Aptus  Home.  Bokningssystemet  och  tvättstugorna  kommer  att
utvärderas efter sommaren. 

Appen  Aptus Home gör att  man kan även fjärröppna sin port. Det har införts efter att det har
kommit önskemål till styrelsen om enklare insläpp av besökare eller vid varuleveranser. Vi tror att
många kommer att uppskatta att det blir lättare att hantera besökare. Läs på vår hemsida under
Aptus Home hur man installerar appen och använder det systemet. 

Vid  vårt  årsmöte/årsstämma  har  en  ny  styrelse  för  2019/20  valts.  Du  hittar  information  om
styrelsens roller på anslagstavlan i ditt trapphus eller på vår hemsida. Bästa sättet att kontakta
någon ur styrelsen är med e-post: styrelsen@brandso.se

Processen för  markköpet är  i  full  gång och preliminärt  tillträdesdatum är planerat  till  den 15:e
Augusti 2019. Styrelsen kommer självklart att återkomma med detaljer avseende lånebilden.

Vi byter städbolag för trappstädningen den 1 september 2019. I samband med bytet kommer en
välbehövlig grundstädning att ske. Återkom gärna med synpunkter på nya städbolaget. 

Vi  byter  inom  kort  även  sophämtningsbolaget  som  tömde  grovsoprummet.  Många  har  varit
missnöjda med frekvensen av sophämtning, speciellt när det gäller tomflaskor. 

På tal  om grovsoprummet kommer vi  inom kort att  införa videoövervakning i  hopp om att  folk
sköter sig bättre och inte slänger skrymmande objekt på golvet, vilket ofta orsakar extra kostnader
för  föreningen.  Fortsatt  misskötsel  kommer  då  att  hanteras  i  form  av  extra  kostnader  för
medlemmen.  Större  varor,  som  t.ex.  sängar  eller  bokhyllor,  skall  man  lämna  på  en
återvinningsstation. Den närmaste ligger faktiskt i Rissne. 

Inför sommarledigheten påminner vi som vanligt om att tjuvsäsongen startar. Se gärna 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. Vi har också försökt få bättre priser på säkerhetsdörrar ifall man vill ha dom utbytta. Hör av
dig till styrelsen med intresseanmälan så samlar vi ihop alla intresserade för att få ner priset. 

Vi påminner även om brandrisken. Var försiktig vid hantering av eld. På Kvarnbacksberget hade vi
den senaste tiden flera incidenter då en del roade sig med att tända eld på ludd från aspfrön som
brinner väldigt fort. Sånt orsakade stor förödelse i skogen på berget, och det var bara tack vore
uppmärksamma grannar som i tid ringde räddningstjänsten som gjorde att  elden inte orsakade
större materiell skada. 

Mata inte fåglar i närheten av fastigheterna och absolut inte från din balkong. 

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 sensommar/hösten 2019. 

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

 164 74 Kista


