
                                                                                                                         

                                                               

INFORMATTIONSBLAD NR 2 -2008 FRÅN BRF GÄDDAN

 

Styrelsen önskar alla en riktigt 

   Glad sommar

        
Årsstämman
Stämman hölls 15 april och närvarande på stämman var 
56 personer varav 2 st via fullmakt.

Nyinvalda i styrelsen blev Lars-Åke Jonsson, Hanna 
Söderberg och Stefan Elenius och vi hälsar dem hjärtligt 
välkomna.

Avgick ur styrelsen gjorde Reine Haglund, Thomas 
Karlsson och Peter Löfgren och vi tackar dem för ett gott 
arbete under flera år.

Brf Gäddans styrelse:
Anders Kindblom                         ordförande
Lars-Åke Jonsson                         vice ordförande
Britt-Louise Flemming                 kassör
Hanna Söderberg                          vice kassör, suppleant
Sonia Gustafsson                          sekreterare
Dan Asplund                                vice sekreteare
Elisabeth Wåhlin                          ledamot
Mathias Kvick                              ledamot
 Stefan Elenius                              ledamot
Per Forsberg                                  suppleant
Christina Gauffin                          ledamot HSB
Leif Gustafsson                            suppleant HSB
Jerker Dahlin                                revisor
Johnny Eriksson                           vice revisor

Stämmoprotokoll
De boende, som önskar ett ex, är välkomna till 
expeditionen på ordinarie öppethållandetid.      

 

Gårdsfesten
Solen strålade, saften gick åt och det var en härligt 
festlig dag. Tack till alla som hjälpte till och tack 
alla som gav oss så positiva reaktioner. Vi ser fram 
emot nästa år!

Elförbrukning
Vill du veta din elförbrukning ex dag för dag, kan 
du hämta en aktiveringskod på expeditionen och 
som du behöver för att registrera dig på 
www.homesolutions.se. De, som ej har dator, kan 
ringa Christina Gauffin HSB tel: 785 30 00 för 
upplysning.

Bifogat medsänder vi ett nytt”sista sidan” till din 
Infobrochyr. Vi ber dig sortera in den och ta bort 
den gamla.Bifogar även ordningsregler och 
balkongregler.  

Tvättstugetagg
När du flyttar från föreningen ber vi dig återlämna 
taggen till expeditionen, så att vi får avprogrammera 
den och återlämna depositionsavgiften till dig.



Bollspel, bollplank, husväggar
På förekommen anledning vill vi kommentera frågan om 
bollspel mot husväggarna.

Föreningen har satt upp ett bollplank bredvid Miljöhus 5 
och där är det enda ställe, förutom på bollplanerna, där 
bollspel får förekomma. Det är således EJ TILLÅTET
att sparka boll mot husväggar och portar!

Trapphusrenovering
Renovering av entréer, trapphus och källare kommer att 
påbörjas i augusti/september -08 och ett informationsmöte 
om detta är planerat till mitten/slutet av augusti.

Det kommer att ta ca ett år innan allt är klart men vi ser 
fram emot ett fint resultat 

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.

Gäddans expedition
Expeditionen har sommarstängt från 12 juni och öppnar 
igen 20 augusti. Tiden blir som vanligt kl 18.30-19.30 
varannan onsdag jämna veckor. Den som vill ha kontakt 
under sommaren lägger en lapp i 47:ans brevlåda eller, vid 
brådskande ärenden, ring till HSB Felanmälan/Kundtjänst 
tel; 578 775 70.

Hört på bygden:

-     Vad har du för husdjur då?

-     Jag har en datamus, en dammråtta och 
silverfiskar.

-     !!!!!

Njut av sommarenNjut av sommaren  
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