
                                                                                                                         

                                                               

INFORMATTIONSBLAD NR 3 -2008 FRÅN BRF GÄDDAN

 Styrelsen önskar alla en riktigt 

      skön höst
  

Tvättstugetagg
För att förenkla hanteringen med depositionsavgiften för 
taggen betalas fr o m nu kr 150:- på expeditionen vid 
uthämtande av en tagg. Likaså lämnas beloppet tillbaka
på expeditionen när man flyttar från föreningen.

Tvättstugorna
Tvättstugorna har försetts med städmaterial och det är 
beklämmande att se, hur städdonen får egna ben och 
försvinner ut från lokalerna.

Allt som inköps betalas med våra gemensamma pengar 
och tillhör oss alla och inte någon enskild person. 
Se därför till att städdonen stannar på avsedd plats.

      

Styrelsemöten
Påminner om att föreningens styrelsemöten alltid 
hålls sista måndagen i varje månad. För att boendes 
ärenden skall tas upp på dagordningen önskar 
styrelsen, att dessa lämnas in en vecka före mötena.

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.

SOPOR IGEN!!!!!
Det har i sommar, samt även tidigare, vräkts in 
företagssopor speciellt i Miljöhus 2. 
Även i nr  1. och nr 5. har företagssopor avlämpats.

Om igen skall påpekas att föreningen betalar, 
förutom den avtalsenliga sophämtningen, stora 
summor för den här extra hanteringen med arbete 
och bortforsling.

Alla boende skall vara medvetna om, att vi alla 
gemensamt betalar för dessa tanklösa 
”regelbrytare”.

Styrelsen har namnet på två av de skyldiga boende 
och vill meddela, att nästa gång det händer kommer 
räkning att skickas till dem för det extra arbete det 
här innebär.



Passerkort till Petterboda
Påminnelse! Passerkort till Petterboda Återvinningsstation 
finns att få på vår expedition i 47:an. Utan ett sådant kort 
kommer man inte in på stationen. Obs! Ett kort per familj.

Störningar i fastigheterna
På förekommen anledning påminner vi alla om de 
ordningsregler, som gäller för boende i Brf Gäddan. 
Reglerna finns för allas vår trivsel och för eftertanke betr 
höga ljudnivåer på olämpliga tider.

Livet blir så mycket trivsammare om vi månar om 
varandra.

Dörröppnare
I vissa portar finns s k dörröppnare, som tar emot signaler 
från dosor, som rörelsehindrade personer använder, då de 
inte har kraft att öppna porten själva. Någon har, med 
fullständig brist på hänsyn, vandaliserat dörrstängarna ett 
flertal gånger, t o m klippt av de elektriska trådarna i 
portdosorna, så att de inte skall fungera. Varför! Förutom 
att man handlar illa mot dem som behöver denna hjälp, 
orsakar man också föreningen stora extra kostnader.

 

Enhetsmätning el
Vi vill fästa uppmärksamheten på, att avläsning av 
el.förbrukning sker månadsskiftena nov/dec, feb/mars, 
maj/juni, aug/sept och beloppet du sedan betalar är olika 
var tredje kvartal med början jan, april, juli och okt. Alla, 
som reserverar belopp för utbetalning flera månader 
framåt, autogiro eller via datorn, måste ta detta med i 
beräkningen, då månadsbeloppet sannolikt ändras var 
tredje månad.

 

Trapphusrenoveringen
Renoveringen sätter nu igång vecka 39 och vi hoppas att 
alla hjälps åt att göra den här tiden så dräglig som möjlig. 
Vi skall informera så mycket vi kan och ber alla att hålla 
ett extra öga på anslagstavlorna.

Gäddans expedition
Expeditionen är nu öppen igen och vi finns som 
vanligt där varannan onsdag jämna veckor
kl 18.30 - 19.30.

Pga ett olyckligt missförstånd blev ej 
onsdagskvällen den 3.9 bemannad på exp.tiden. 
Styrelsen ber uppriktigt om ursäkt för den missen.

Jourtelefon och –tid
Vid en akut situation, ex vattenskada, ringer du 
under dag-/arbetstid till HSB Felanmälan
Tel: 578 775 70 och utom ordinarie arbetstid till 
HSB Jourtjänst Tel: 695 00 00. Dessa 
telefonnummer finner du även på anslagstavlan i 
porten.

Hört på bygden:

 -   Varför kom professorn så sent till festen? Var det 
något fel på hans bil?

-   Nej, men han glömde starta motorn och det tog 
en timme innan han kom på det…..
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