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Adress till styrelsen: Brev Mail 
 Kastrupgatan 9 styrelsen@brandso.se 
 164 41 Kista 

Beslut från Styrelsen 
Avgiftshöjning – Då styrelsen ser att ekonomin behöver stärkas för kommande planerat underhåll är 
det beslutat att höja avgiften med 5.5% från och med kommande årsskifte.  
 
Allmän information 
Terrasser och balkonger – Nu när vintern är här är det mycket viktigt att kontrollera att brunnarna 
på terrasserna och balkongerna är funktionella så att vattnet har någonstans att ta vägen när snön väl 
smälter. Kom också ihåg att skotta av balkonger och terrasser med jämna mellanrum så inte 
brunnarna täpps igen av snö och is. 
 
Förvaltar- och föreningsfrågor 
OVK – Under injusteringens start noterades problem med ett antal takfläktar och detta har medfört 
förseningar. Justeringarna i lägenheterna är därför uppskjutna till dess att samtliga takfläktar är 
genomgångna och justerade/ersatta så att injusteringar kan ske med korrekta värden. 
 
Kallt i lägenheterna – Vi har fått in ett antal anmälningar om kalla lägenheter och tekniker håller på 
att titta på vad som kan göras från föreningens sida. Det du kan göra i din lägenhet är att kontrollera 
tätlister i fönster och dörrar så att det inte kommer in kall luft den vägen. Om du fortsatt har kallt i 
lägenheten vill vi att du gör en felanmälan via mail (servicecenter.stockholm@hsb.se) eller telefon 
(010-442 11 00) för att föreningen skall kunna lokalisera felkällor. När du gör en felanmälan vill vi 
att du förklarar problemet ingående, i detta fall kan det vara bra att säga om elementen är olika 
varma i lägenheten, om ni upplever olika temperaturer på olika platser i lägenheten med mera.  
 
Övrigt 
Nu under den mörka perioden och särskilt i samband med julen är det populärt med levande ljus. 
Det är väldigt mysigt men glöm inte att släcka ljusen när ni inte har uppsikt över dem. Kontrollera 
för säkerhets skull brandvarnaren så att den är funktionell ifall olyckan skulle vara framme. 
 
Julen är en tid då många reser bort och vi uppmanar er som gör det att sätta ljuskällor på timer och 
be någon ta hand om posten så det blir svårare för objudna gäster att välja just er lägenhet. Ta gärna 
en titt på Polisens facebooksidor, de ger löpande tips om vad man till exempel kan göra för att 
minska risken för att få objudna gäster. 
 
Efter jul när granen väl har gjort sitt så finns det möjlighet att lämna den under skärmtaket bredvid 
miljöstugan vid parkeringen så kommer föreningen att se till så dessa tas omhand. 
 
Nästa nummer av Brandsöborna är planerad att komma ut i mars. 
 
God jul & Gott Nytt År 
Hälsningar styrelsen 
 


