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Styrelsen önskar alla en 

God Jul och gott nytt år

Valberedning

Tips till styrelserekrytering tas tacksamt emot 
av valberedningens ledamöter:
Lisa Tofält                     telefon:798 35 04
Sven-Gunnar Forsberg telefon: 712 55 36
Linda Immasdotter       telefon: 798 66 33

Tillägg hemförsäkring

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

Avgiftshöjning

Styrelsen har, p g a tidigarelagda och 
kommande nödvändiga arbeten enligt 
underhållsplanen, beslutat höja månadsavgiften 
för bostadsrätter fr o m 100101 med 5%

Julgranar efter jul

Det går bra att slänga dem bakom långhuset på 
platsen, där HSB lägger trädgårdsavfall samt i 
komposten bakom Miljöhus 3. 

Fyrverkerier

Snart är det dags att fira nyåret 2009-2010 med 
bl a fyrverkerier. Vi ber alla tänka på både 
människor och djur som är ”skotträdda” och 
tona ner smällandet.

Dessutom är det ej tillåtet att sätta ut 
marschaller utanför portarna med tanke på 
lekande barn och eldfaran.

Till nyinflyttade

Om ni vill kunna släppa in era bekanta via vårt 
porttelefonsystem måste ni lämna namn, 
telefon- och lägenhetsnummer till expeditionen 
för inprogrammering.

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

Nytt servicesystem hos HSB

HSB www.hsb.se/stockholm klicka på 
”Kontakt”. 
Felanmälan och alla andra ärenden är tel: 785 
35 00.

Brf Gäddans expedition på Sikvägen 
47 har öppet onsdagar jämna veckor 
kl 18.30 – 19.30.

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

http://www.hsb.se/stockholm
mailto:brf.gaddan@comhem.se
http://www.brfgaddan.se/


HSB Jour är tel: 695 00 00 när det gäller akuta 
fall.

Styrelsearbete ansvar

Vi vill till våra boende ge en liten översikt 
över, vad vårt arbete i styrelsen innebär av 
ansvarstagande och arbetsfördelning. Det är ett 
stort arbete men vi vill samtidigt  framföra att 
det är ett mycket spännande sätt att inhämta 
kunskaper om, hur det hela fungerar. Se bilaga.

Nyårsönskan

Genom att försöka göra det omöjliga når man 
högsta graden av den möjliga!

Ingen reklam

Bifogat sänder vi en dekal, ”Ingen reklam” 
som vi önskar ni sätter upp på era 
lägenhetsdörrar i stället för de varierande 
handskrivna meddelanden, som nu sitter där. 
Tack för er medverkan.

Ventilation

Då många frågor kommer betr ventilation 
sänder vi med en enkel beskrivning över, hur 
den skall fungera för att vi bl a skall få den 
sköna värmen inomhus.  Flödet är tyvärr alltid, 
med en grundinställning, beroende på 
väderleken och när temperaturen åker upp och 
ner hinner inte alltid flödet med i svängen. Vi 
hoppas på förståelse för att vi inte alltid kan 
göra snabba ändringar.

Kondens fönster

Bifogar beskrivning av hur våra fönster 
fungerar med tanke på att de immar igen 
ibland.

Jordfelsbrytare

Den bifogade bilagan är viktig att läsa igenom 
inte minst med tanke på kostnader.

Problem med webbokning till tvättstugan

Problemen beror på att Comhem ändrar IP-
adressen till våra modem som styr 
webbokningen och taggsystemet. Då måste vi 
manuellt ändra IP-adressen i vårt 
bokningssystem. Kunde Comhem erbjuda fast 
IP-adress skulle detta inte behöva hända men 
det gör de inte.

Problemen med porttelefonin beror även de på 
att Comhems system inte är helt tillförlitligt. 
Märker ni att det inte går att boka via webben 
maila gärna till brf.gaddan@comhem.se.

Funderingar på bygden

Frambringa, säger tänkaren fundersamt, måste 
väl vara den ultimata motsatsen till rumpstek?

                                 Brf Gäddan

mailto:brf.gaddan@comhem.se


                                Sonia Gustafsson

                                Dan Asplund


