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Styrelsen önskar alla en

God Jul och ett gott
nytt år

Fyrverkerier
Snart är det dags att fira nyåret med bl a
fyrverkerier. Vi ber alla tänka på både
människor och djur som är ”skotträdda”
och tona ner smällandet.
Dessutom är det inte tillåtet att sätta ut
marschaller utanför portarna med tanke på
lekande barn och eldfaran.
Störningar
Från och med 2011-01-01 gäller följande.

Tänk på att inte lämna levande
ljus utan uppsikt

Styrelsen kan komma att vidarefakturera
de kostnader som föreningen fått till den
som orsakat störningen enligt
störningsjouren.

Ändrad dag för styrelsemöten

Likadant gäller de som ringt
störningsjouren och där det inte
konstaterats någon störning.

Från och med januari 2011 kommer
styrelsen ha styrelsemöten den andra
måndagen i månaden.

Blir ni störda bör ni i första hand kontakta
den som stör och först när en sådan kontakt
inte hjälper kontakta störningsjouren.

Julgranar efter jul

Styrelsen uppmanar er som skall ha fest att
sätta upp en lapp i hissen om det.

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

Strömlöst
Vid strömlöst i lägenhet kan styrelsen
kontaktas. De kan kolla om det är
huvudsäkring som behöver bytas och i så
fall göra det. Så slipper jouren komma ut
och göra det med kostnader som följd.

Några påminnelser
Felanmälan
Vill du inte sitta i telefonkö så kan
felanmälan även göras via vår hemsida
www.brfgaddan.se . Högst upp finns en länk
att klicka på.

Att ni med djur inte ska tvätta i
allergitvättstugan,
Sortera sopor på rätt plats så slipper
föreningen onödiga kostnader.

Rökning inomhus
Styrelsen vill uppmana alla rökare att inte
röka i hiss eller trapphus.
Styrelsen informerar om att
i stadgarna § 29 står.
Bostadsrättinnehavaren får inte utan
styrelsens tillstånd utföra åtgärd som
innefattar ingrepp i en bärande
konstruktion, ändring av befintliga
ledningar för, avlopp, värme, gas eller
vatten eller annan väsentlig förändring av
lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd
till en åtgärd som avses i första stycket om
inte åtgärden är till påtaglig skada eller
olägenhet för föreningen.
E-faktura
HSB erbjuder e- faktura. Vill du ha detta
så anmäler du dig via din banks hemsida.
Sök på HSB Stockholm.

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

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

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

Brf Gäddan
Dan Asplund

