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

Öppettider för fastighetsskötaren har utvärderats och pga. lågt besöksantal kom vi på att
det vore bra att dra ner dem med en timma per vecka.
Nya öppettider fr.o.m. 2017-01-01 blir följande:
Måndagar 07:00-08:30
Torsdagar 16:30-18:00

Styrelsen  skulle  önska  göra  vår  hemsida  mer  levande  och  mer  innehållsrik.  Därför
uppskattar vi om ni kan lämna era synpunkter på information som borde finnas där men
inte  finns  idag,  eller  ifall  man  finner  något  undangömt  dvs.  svårnavigerat.  De  som
använder Facebook kan finna föreningens sida på Facebook som bra komplement till
sidorna på HSB. E-posta gärna styrelsen med dina synpunkter: styrelsen@brandso.se 

Notera att samtliga felanmälningar (förutom akuta fel på hissen eller dyl.) skall gå till
Servicecentret och  inte  till  föreningens  styrelse.  Likadant  är  det  med
förvaltningsärenden som t.ex. hyra av träfflokalen eller kön till garaget.
Telefon till HSB Servicecenter (felanmälan): 010-442 11 00
E-post HSB Servicecenter (felanmälan): servicecenter.stockholm@hsb.se

Ljuskällor i vissa gemensamma utrymmen byts till LED-lampor, vilket ger både lägre el-
kostnader samt underhållskostnader, eftersom LED-lampor håller i många år.

Som  så  många  redan  noterat  har  vi  bytt  koder  till  gemensamma  utrymmen
(tvättstugorna samt miljöstugan). Koderna har delats ut till samtliga hushåll i föreningen.
Ifall du saknar en kod kan du e-posta styrelsen så blir du meddelad. Vänligen se till att
dessa koder inte sprids till obehöriga. 

Tänk  på  att  det  nuförtiden  inte  bara  är  rekommendation  utan  lag  på  att  ha  en
brandvarnare.  Har du ingen brandvarnare behöver  du snarast  anskaffa  den. Har  du
problem med att handla in eller montera en själv, kan du alltid be fastighetsskötaren om
att utföra det uppdraget (mot ersättning såklart).

Julgranar lämnas (efter helgerna) mellan miljöstugan och vitvaruförrådet, under taket.

Intresserad av styrelsearbetet? Kontakta gärna valberedningen på 
valberedningen@brandso.se 

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen
Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut under våren 2017. 

Adress till styrelsen: Brev Mail

HSB, Finlandsgatan 10 styrelsen@brandso.se

 164 74 Kista


