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Styrelsen önskar alla en riktigt

God Jul
och
gott nytt år

Tvättstugorna
På förekommen anledning vidarebefordrar vi ett
starkt önskemål att den, som använder torkskåpen,
efter varje användning torkar/borstar av de två
filter/ventiler, som sitter i taket på skåpen. Detta för
att undvika att nästa tvätt blir nersolkad vid
genomblåsningen.
Betr tvättider gäller följande:
29:an - fyratimmarspass mellan kl 06.00 - 22.00.
59:an - tretimmarspass mellan kl 07.00 - 22.00.
Efter varje tretimmarspass har man tillgång till
ytterligare ½ timme i torkrummet.
Tvättstugerummet är dock låst då.

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

Höjning av elpriset
Efter den turbulens som finns på el.marknaden ser
vi oss tvungna att höja el.priset fr o m 090101 - från
kr 1:25 till 1:35. kr/kwh
Trapphusrenoveringen
Renoveringen fortskrider och vi tackar de boende,
som hittills varit inblandade, för stort tålamod med
all hantering.
Gäddans expedition
Expeditionen på Sikv 47 är öppen varannan onsdag jämna
veckor kl. 18.30 – 19.30

Tillägg hemförsäkring
Till dem med bostadsrättslägenhet och som ännu
inte har kompletterat sin hemförsäkring med denna
omständighet vill vi påminna om, att det är en bra
ide för att få ett heltäckande försäkringsskydd.

Anslagstavlor

Extra rondering

Som väl de flesta sett har vi t v satt upp extra tygtavlor i
portarna för att de boende m fl skall kunna sätta upp
sina meddelanden. Uppsättningen har gjorts av
styrelsemedlemmar för att spara pengar åt föreningen.
Ändå har någon/några haft fräckheten att STJÄLA 3 st
tavlor, försökt sätta eld på en och demolerat annan.
Varför bryr man sig inte om att det är allas gemensamma
egendom???

På grund av ökad närvaro av hemlösa, som tar sig in
i våra hus, kommer extra ronderingar av
Bevakningsassistans att ske till och med 090131. Vi
ber alla se till, att portar/bakdörrar hålls låsta och
om ni ser något misstänkt betr obehöriga, ber vi er
omedelbart ringa larmnummer 798 60 60. Tack!

Sandlådor för halkskydd
Vi har nu bytt ut våra gamla trasiga sandlådor med några
nya lådor samt ersatt en del av de gamla med cementrör
liknande dem som vi grillar i. Dessa rör skall gälla som
sandlådor på vintern och på sommaren sätter vi planterade
blommor på dem. De förses även med lock.
Björkförstörelse
Till allas kännedom vill vi meddela, att någon håller på att
förstöra en stor björk utanför 41 :an. (Står den i vägen för
dig, soldyrkare???) Denne någon har skalat av en del bark
för att sedan spika fast den igen på stammen. Detta verkar Hört på bygden:
i högsta grad planerat då ingen, som bara går förbi, ger sig - Igår när jag var ute och fiskade, fick jag en gädda
tid att utföra detta arbete.
på kroken, som vägde 6 ½ kilo. Men hon
lyckades krångla sig fri igen.
Föreningen har en trädvårdsplan, som reglerar hur, var
och när trädbeståndet skall beskäras, bytas ut och ändras - Hur kan du då veta att den vägde 6 ½ kilo?
för att resultat skall bli väl balanserat och detta är något,
som ingen av oss kan sätta oss över. Du som inte inser att - Jo, just som jag skulle dra upp den, kom det en det här berör oss alla, inte minst ekonomiskt, borde ta dig våg !
en funderare över det faktum, att detta är egenmäktigt
förfarande och kan straffbeläggas.
Styrelsen önskar alla våra boende
i Brf Gäddan ett riktigt Gott Nytt
Boendeår
Jourtelefon och –tid
Vid en akut situation, ex vattenskada, ringer du under dag/arbetstid till HSB FelanmälanTel: 578 775 70 och utom
ordinarie arbetstid till HSB Jourtjänst Tel: 695 00 00.
Dessa telefonnummer finner du även på anslagstavlan i
porten.

Mailadress:
brf.gaddan@comhem.se
Hemsida:
www.brfgaddan.se
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