
                                                                                                                         

                                                               

INFORMATTIONSBLAD NR 4 -2007 FRÅN BRF GÄDDAN

 Styrelsen önskar alla en riktigt 

         GOD JUL

                     

   GOTT NYTT ÅR
Infomöte 071127. Styrelsen informerade om den 
planerade upprustningen av trapphusen och markområdet 
samt visade bilder på de förslag , som tagits fram. 
Infordran av offerter gällande trapphusen beräknas ske 
under våren -08 och igångsättandet av det första 
”provhuset” avses starta efter sommaren.
Vår nye revisor Jerker Dahlin gästade oss och 
presenterade sig. Han kunde ej vara med vid stämman, så 
det var mycket trevligt att träffa honom.

Det kom ca 60 personer till Infomötet.

Lokalen i 47:an. Då många undrat vad som händer där 
vill vi tala om, att efter den renoveringsom pågår, kommer 
vi att flytta expeditionen dit. Detta sker under januari 
månad.

Nycklar upphittade. Återfås mot beskrivning på vår 
expedition.
Kondens i fönster. Orsaken till kondens, som vi tyvärr 
inte kan åtgärda, redovisas i Bil. 1.

Isärtagning fönster. Se anvisning i Bil. 2.

Fyrverkerier. Snart är det dags att fira nyåret 2007-
2008 med bl a fyrverkerier. Vi ber alla tänka på 
både människor och djur, som är ”skotträdda”, och 
tona ner smällandet.

Miljökort är det kort vi som kommuninnevånare 
behöver för att komma in på Petterbodas . 
Kretsloppscentral. Ring Tekniska förvaltningen tel: 
5782 9800 för information eller maila 
kundtjanst.tekniska@tyreso.se. OBS! Ingen tillgång 
till Kretsloppscentralen utan kort!

Brev till styrelsen. Vi tar gärna emot brev från 
boende, men det skall vara daterade och 
underskrivna med namn, adress och telefonnummer. 
Anonyma brev tas ej upp! 

Kontroll elförbrukning. Koder, för att kunna 
komma in på webben och se sin elförbrukning, finns 
att hämta på vår expedition på ordinarie 
onsdagskvällar. Den som inte har dator, hänvisas till 
HSB för att få svar på sina elfrågor. VX 7853000

Julgranar efter jul. Det går bra att slänga dem 
bakom långhuset på platsen, där HSB lägger 
trädgårdsavfall samt i komposten bakom 
Miljöhus 3.
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Valberedning. Tips till styrelserekrytering tas tacksamt 
emot av valberedningens ledamöter:

Stefan Elenius tel: 712 85 62

Elisabeth Tofält tel: 798 35 04

Lars-Åke Jonsson tel: 712 75 05

HSB informerar: 
Öppettider Kontoret:             Fastighetsskötseln: 
24-26.12 stängt                      24-26.12 stängt 
27.12 0800-1800                    27.12 0800-1500
28.12 0800-1500                    28.12 0800-1300
31.12-1. stängt                       31.12-1.1 stängt
2.1 0800-1700                        2-3.1 0800-1500
3.1 0800-1800                        4.1 0800-1300
4.1 0800-1500

Samavisering. Fr o m 080101 kommer samavisering att 
ske, d v s allt kommer på samma avi, vad beträffar 
mån.avg./hyra, el, parkering, garage och ev hyrda extra 
förråd.

Avgiftshöjning. Styrelsen har beslutat höja 
månadsavgiften för bostadsrätter fr o m 080101 med 2 %.

Styrelsen ber också HSB att kalla till förhandlingar vad 
beträffar hyresrätter.

Expedition Sikvägen 32 har öppet varannan 
onsdag, jämna veckor, kl 18.30 – 19.30 (ej helgdag 
och dag före röd dag). Hemsida www.brfgaddan.se 
och mailadress brf.gaddan@comhem.se.

Hyresgästföreningens exp Sikvägen 38 tel: 798 26 
30.

Nyinflyttade!! Vi önskar er varmt välkomna till Brf 
Gäddan. Kom gärna till vår expedition någon onsdag 
kväll för en pratstund och få en Infobrochyr om vår 
förening.

STYRELSEN PASSAR PÅ ATT TACKA 
GRANNSAMVERKAN FÖR GOTT 
SAMARBETE 2007

  
                                           
                                         

UTGIVARE
                                           Informationsgruppen
                                           Brf Gäddan
                                           Sonia Gustafsson
                                           Dan Asplund
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