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Värmen i lägenheterna
Många har det  kallt  i  lägenheten.  Styrelsen,  fastighetsskötaren och tekniker på HSB arbetar med att
undersöka och lösa problemet.

Enkät om trivsel i föreningen
Främst skulle styrelsen vilja be samtliga boende besvara en enkät om trivsel i föreningen samt kännedom
om styrelsens arbete. Använd länken: tinyurl.com/brandso2021. Det tar max en minut, vi lovar. Orkar
du inte skriva av länken kan du gå in på vår Facebook sida och klicka på den färdiga länken. 

Nytt sätt att boka samt nyttja gemensamma lokaler
Vår BRF fortsätter att utvecklas och moderniseras! Bastubokning samt lokalbokning (inkl inpassering)
sker från den 1 februari 2021 digitalt via Aptus Home appen (samt webben). Det innebär att man slipper
passa expeditionstider för bokning samt nyckelutlämning. 

Nya områdesskyltar
Så snart frosten släpper kommer det att installeras även nya skyltar som välkomnar besökarna till vår
förening. Skyltarna inkluderar kartor så att det blir lättare att hitta runt. Vi hoppas på att det förbättrar
gemenskap och trivsel i vår förening. 

Bredbandsbyte
Den 1 mars byter vi vår bredbandsleverantör från Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) till Bahnhof. På
baksidan av detta blad ser du vad som gäller ifall du har några frågor. 

Vårstädningen 
Vårstädningen kommer att annonseras i portarna i tid. Redan nu kan vi meddela att den blir den 22 maj
2021. 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. Det ryktas även om att vår lotteridragning håller på att införas som
en tradition. Alla deltagare får alltså var sin lott med fina vinster. Välkomna! 

Garagestädning
Under våren 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.  

Anvisningarna i soprummet 
Observera även anvisningarna i soprummet. Många struntar i att läsa vad som gäller och kastar in stora
saker eller ställer saker på golvet, vilket är inte tillåtet. Sånt medför extra kostnader till föreningen och
dessa kostnader debiteras den ansvarige boende som orsakade detta. 

Föreningens årsstämma
Torsdagen den  20 maj  2021 kl  19:00 är  det  Föreningens årsstämma.  Med  anledning av pandemin
kommer den att hållas utomhus, precis som förra året. Varmt välkomna. 
Motionerna till stämman skall tillhanda styrelsen senast den sista mars 2021. 

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

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

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

 164 74 Kista


