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Den 21:a februari hade vi en extra stämma, med anledning av att Exploateringskontoret erbjöd vår förening att
köpa  vår  mark  till  ett  bra  pris  (priset  är  från  2016  och skulle  ha  ”justerats”  uppåt  under  2019).  Närvarande
medlemmar röstade ”ja till markköpet” med stor majoritet. Beslutet innebär en avsevärd minskning av våra utgifter
och på sikt kommer att förbättra vår ekonomi samt attraktivitet på bostadsmarknaden. 

Nu är den ena av våra tvättstugor, den på Kastrupgatan 6-8, färdigrenoverad, och vår entreprenör har gjort ett bra
jobb.  Tvättstugan  tas  i  bruk  på  måndag  4  mars.  Dörren  från  hallen  in  i  tvättstugan  öppnas  med  att  lägga
inpasseringsbrickan mot den nya bokningstavlan.  Bokningstavlan  är dock inte färdigprogrammerad och kan ej
ännu  användas  för  bokning  av  tvättpassen.  Använd  den gamla  tavlan  med cylindrar  för  bokning  tills  vidare.
Observera att tvättpassen är förkortade till 3-timmars pass. Vi har nya energisnåla tvättmaskiner, torktumlare och
torkskåp. Det finns tydliga instruktioner på maskinerna hur dessa fungerar. Ha tålamod och följ instruktionerna.
Maskinerna väger  tvätten  och rekommenderar  mängd tvättmedel.  Observera att  maskinen initialt  säger  att  en
normaltvätt tar 60 minuter. Detta justeras efter vägningen av tvätten och tar något kortare tid. När maskinerna körts
några gånger kommer maskinen att räkna ut en ny genomsnittlig tid för en normaltvätt och därefter presentera
denna  tid  istället  för  60  minuter.  När  ni  använder  torktumlarna,  och  inte  har  så  mycket  tvätt,  använd  hellre
tidsprogrammet istället för de andra programmen. Då blir tvätten torr. Det finns även möjlighet att få instruktionerna
på maskinerna på andra språk. Maskinerna ställer om sig automatiskt tillbaka till svenska när programmet är klart.
Tänk på att maskinerna är nya och att packningar kan vara lite tröga i början, så använd inte våld vid öppning av
luckan. 

Renoveringen av den andra tvättstugan börjar den 11:e mars så vi har under veckan emellan båda tvättstugor
igång. Alla boende har hittills haft mycket bra tålamod och vi hoppas att det förblir så tills den andra är också
färdig. 

Våren är oundvikligt på väg och datum för vår sedvanliga vårstädning kommer att annonseras i tid.  Vi ses vid
Kastrupgatan 9, där vi fördelar uppgifterna. Vi rensar ut det gamla och välkomnar in det nya. Vi bjuder på grill,
kaffe och dricka. Välkomna! 

Snart är det även dags för städning av garaget. Vi återkommer om exakt datum och tid med avisering på portarna
vid garagen.  Alla som nyttjar  dessa utrymmen ombeds att  i  möjligaste mån flytta sitt  fordon så att städfordon
kommer åt dessa platser. Alternativet är att städa manuellt mot mittgången så att entreprenören kan sopa upp det.
Alla som har en garageplats kan nuförtiden nästan uppleva ”dagsljus” i garagen eftersom vi lät montera nya LED-
armaturer, mycket energisnålare men ändå mycket ljusstarkare. 

Fönstermålning  kommer att  utföras  på  en  del  fastigheter  som ligger  i  tur  för  regelbundet  underhåll.  Just  nu
förhandlar Styrelsen med utförare och återkommer med detaljer när det har planerats färdigt.

På tal om fönstermålning är det viktigt att påminnas om att inte byta färg på bl.a. fönsterramar som syns utifrån.
Det finns regler om hur våra fastigheter skall se ut och vill  man ändra på det krävs det bygglov. Byter man en
fönsterram måste kulören stämma överens med övriga fönsterramar i föreningen. Om man inte vet vilken kulör det
ska vara vänligen kontakta fastighetsförvaltare/styrelsen. 

OBS! Kasta enbart hushållssopor  i  sopnedkastet.  Träskivor,  pizzakartonger och annat orsakar  stopp i
sopnedkastet och därmed onödig extra kostnad för föreningen. 

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

Torsdagen den 23 maj 2019 kl 19:00 är det Föreningens årsstämma i Kista Träff, Norgesalen. Varmt välkomna. 
Motionerna till stämman skall tillhanda styrelsen senast den sista mars 2019. 

Nästa nummer av Brandsöborna är planerat att komma ut i slutet på våren, mot början av sommaren.

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

 164 74 Kista


