
BRANDSÖBORNA
Informationsblad för HSB BRF Brandsö i Kista Nr 4 December 2019

Hemsida: www.hsb.se/stockholm/brandso / facebook.com/brandsobrf

Mycket har hänt i vår förening under det senaste året. Tvättstugorna har renoverats och folk har fått tycka till om
renoveringen. Resultatet kommer att utvärderas och styrelsen återkommer med information om vilka åtgärder som
kommer att tas. 

Vi har också bytt till energisnål LED-belysning i våra trapphus. Några portar återstår att färdigställa och alla där det
installerades upplever hur ljusare det blev. 

Våra trapphus städas ordentligare numera och även (nästan) alla trapphusfönster är putsade. Dom som man inte
kom åt kommer man att färdigställa under våren. 

Vår leverantör Home Solutions har nyligen bytt ut alla våra el-mätare, eftersom dom gamla började gå sönder och
inga reservdelar fanns att få tag på. 

Vi har utfört trygghetsbesiktning via Järva fastighetsförening och en av våra fastigheter är det första i hela Järva-
område som blev trygghetscertifierad. Kul! 

Brandskyddsinventering är också utförd och vi har fått en lista på nödvändiga åtgärder som vi kommer att gå igenom
för att ytterligare säkra våra fastigheter.

Som en del har noterat har vi installerat en kamera i grovsoprummet och en del misskötsel har upptäckts samt
aviserats. Låt oss påminna att det finns regler att förhålla sig till och alla anvisningar står på vår hemsida. Det är inte
mening  att  merkostnad  för  misskötsel  ska  tillfalla  förening  dvs.  alla  andra  som  sköter  sig.  Eftersom
kameraövervakning fungerar väl kommer vi för allas trygghet att installera kameror även i våra garage. 

Varje år sker olyckor i samband med användning av stearinljus. Var varsam med hantering av levande ljus och se till
att ha en brandvarnare. Oavsett om du redan har en brandvarnare eller om du saknar en kommer föreningen att
bjuda på en som en  julklapp till samtliga boende. Har du problem med att montera den själv, kan du alltid be
fastighetsskötaren  om  att  utföra  det  uppdraget  (mot  ersättning  såklart).  Det  rekommenderas  även  att  varje
lägenhetsinnehavare införskaffar en egen brandsläckare och en brandfilt.  Små pulversläckare, liksom brandfiltar,
finns att köpa på t.ex. Clas Ohlson i Kista Galleria. Utdelning av julklappar kommer att ske i samlingslokalen på
Kastrupgatan 9 den 7 December 14:30-16:30. Bostadsinnehavaren ombeds komma själv. Ta med din legitimation
och förvänta dig att bli avprickad. Vi bjuder också på julstämning i form av bl.a. julmusik, julglögg och pepparkakor. 

Endast vid av-  och pålastning under kortare tid  är  det  tillåtet  att  ställa  motorfordon utanför portar,  dvs. på våra
gångvägar. Det är inte enbart hindrande och otrevligt, största anledning är faktiskt fara för brand. Parkeringsbolaget
har fått uppgift att i större utsträckning rondera vårt område och övervaka felparkerade bilar eftersom vi upplever att
misskötsamheten ökar.  

Kolla vår hemsida innan du vänder dig till styrelsen, eftersom hantering av ditt ärende blir snabbare om du vänder
dig direkt till rätt instans. Styrelsen hanterar inte exempelvis garagekön eller felanmälningar. 

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 senvintern/våren 2020. 

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

 164 74 Kista


