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Gårdsfest – solens dag

Styrelsen önskar alla en riktigt

Glad sommar

Tack alla ni som hjälpte till och tack till alla som
deltog i föreningens söndagsfest, som är ett så bra
tillfälle att lära känna varandra. Av alla aktiviteterna
verkade ansiktsmålningen vara den som stod högst i
kurs hos våra unga boende.
Det var en härlig dag och vi ser fram emot nästa år
igen!
Trapphusrenoveringen
Renoveringen lider nu mot sitt slut och vi tackar alla
för visad förståelse för de olägenheter vi alla har
känt av. Efter midsommar slipper vi alla extra bilar i
området och bommarna kommer att stängas igen för
att återställa lugnet.

Årsstämman

Källarförrådsdörrar

Stämman hölls 16 april och närvarande på stämman var
67 personer varav 2 st via fullmakt.

Vi uppmanar dem, som ännu inte satt sina namn och
lägenhetsnummer på källardörrarna, att omgående
göra detta.

Nyinvalda i styrelsen blev Rolf Lovén och Leif
Wågensand och vi hälsar dem hjärtligt välkomna.

Grillar

Avgick ur styrelsen gjorde Anders Kindblom (090131)
Nu är en härlig årstid att samlas runt våra grillar
och Britt- Louise Flemming och vi tackar dem för ett gott med vänner och medboende, men vi vädjar till alla
arbete under flera år.
att städa efter sig och bära tillbaka de bänkar, som är
lånade från andra grillplatser.
Brf Gäddans styrelse:
Lars Åke Jonsson
Per Forsberg
Hanna Neidenmark
Rolf Lovén
Sonia Gustafsson
Dan Asplund
Elisabeth Wåhlin
Mathias Kvick
Stefan Elenius
Leif Wågensand

ordförande
vice ordförande
kassör
vice kassör
sekreterare
vice sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Tänk också på, att områdets ordningsregler gäller
även här vad gäller ljudnivåer.
Att stänga sin lägenhetsdörr
Vi har från boende blivit ombedda att
vidarebefordra en önskan, att vi skall STÄNGA
våra lägenhetsdörrar mjukt och inte SLÅ igen dem
vilken tid på dygnet det än är. Det är ju ingen svår
sak för oss att uppfylla denna önskan om vi alla
hjälper till, så vi hoppas på bättring.
Bortforsling av egna renoveringssopor

Jerker Dahlin
Johnny Eriksson

revisor
vice revisor

Föreningen har vid ett par tillfälle fått ta hand om
och forsla bort de boendes egna renoveringssopor.
Detta innebär en extra kostnad för föreningen och
det är inte rättvist, att alla boende skall behöva
betala för detta. Det är den boendes eget ansvar att
handha sådant.

Petterboda – tillträdeskort

Hört på bygden

Önskar du hämta ett kort för tillträde till miljöstationen
under den tid expeditionen är stängd, ber vi dig lägga en
lapp i brevlådan, så kontaktar vi dig.

En buss åker med ett gäng gamla damer på
motorvägen, på väg från en shoppingtur.

Sopor
I Miljöhus 3, Sikv 55-57, har vi, efter påringning, vid
några tillfällen hittat högar med osorterade sopor
utslängda på golvet. Detta är både regelvidrigt och vidrigt
med tanke på stank och ohyra. Renhållningsfirman har
klagat och kommer att höja avgiften för sophantering, om
det inte blir bättre. Styrelsen har handsorterat dessa högar
tills nu för att spara pengar men kommer inte att göra det
flera gånger.

Så blir busschauffören knackad på skuldran av en
liten, gammal dam som undrar, om han vill ha en
handfull jordnötter. Chauffören tar tacksamt emot
och mumsar i sig.
Efter ca en kvart knackar den lilla, gamla damen
honom på skuldran igen och undrar om han vill ha
en handfull jordnötter till. Han tar emot dem igen
och gottar sig med nötterna.
Detta händer 5 gånger till och då frågar han, varför
de gamla damerna inte vill ha nötterna själva.

Vi vädjar till alla att, om det skulle vara fel på
- Vi kan inte äta dem för vi har inga tänder, svarar
kompostmaskinen, INTE bara ställa ifrån oss påsen
hon.
bredvid maskinen utan göra oss av med soporna i ett annat
- Men varför köper ni dem då, frågar
miljöhus. Den tjänsten kan vi väl göra varandra för vår
busschauffören.
trivsel!
- Jo du vet, vi bara älskar chokladen som är utanpå
Tvättstugor – tvättider
dem, svarar damen.
29:an – fyratimmarspass mellan kl 06.00 – 22.00
59:an – tretimmarspass mellan kl 07.00 – 21.00. Efter
- !!!!!
varje tretimmarspass har man tillgång till ytterligare ½
Njut av sommaren
timma i torkrummet. Tvättstugerummet är dock låst då.
Vi vill också fästa uppmärksamhet på, att programmen är
datastyrda och därför gäller bara de exakta tiderna.

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.

Till nyinflyttade
Om ni vill kunna släppa in era bekanta via vårt
porttelefonsystem måste ni lämna namn, telefon- och
lägenhetsnummer till expeditionen.
Gäddans expedition
Expeditionen har sommarstängt från 11 juni och öppnar
igen 19 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
UTGIVARE
tel; 578 775 70.

Kommunikationssgruppen
Brf Gäddan
Sonia Gustafsson
Dan Asplund

