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Styrelsen önskar alla en
riktigt

Glad sommar

Persienner
Frågan har dykt upp om vem som har
ansvaret för reparationer av våra persienner
som sattes in vid fönsterbytet.
Styrelsen har utrett frågan och följande
gäller.
Bostadsrättsinnehavare: Har eget ansvar
för reparationer av sina persienner.

Sommarstängt

Hyresgäster: Föreningen ansvarar för
reparation av persienner.
Kontakta felanmälan vid trasig persienn.
Vår fastighetsskötare lagar mindre
reparationer. Vid större fel tas hjälp in
utifrån.

Den 16 juni är sista gången vi har
onsdagsöppet av expeditionen innan det är
sommarstängt.

Räddningstjänsten

Vi öppnar igen den 11 augusti.

På stämman väcktes frågan om hur
räddningstjänsten kommer in i våra portar.

Vill du få kontakt med styrelsen under
sommaren så går det bra att skicka ett
Maila på brf.gaddan@comhem.se eller
lägga ett brev i brevlådan.
Övriga kontaktuppgifter. HSB:s växel tel.
785 30 00 Kundservice/Felanmälan tel.
785 35 00
Vid akuta ärenden kontakta jouren
tel. 695 00 00

När det gäller polisen så har vi ordnat en
kod till dem. Brandkåren och ambulans
kan inte hantera koder så där krävs att man
släpper in dem. (Brandkåren bryter sig in
när det behövs.)

Förändring av distributionen
av infobladet
På försök kommer styrelsen förändra
distributionen av Infobladet från och med
september.
Vi kommer skicka ut det via mail till er
som vill. Det kommer också sättas upp på
anslagstavlan i portarna

Till sist en historia

Du som vill ha infobladet skall meddela
din mail adress till oss på
brf.gaddan@comhem.se
Ange infoblad i ämnesraden.
Styrelsen kan i framtiden även komma
skicka ut annan information på detta sätt.

- Visst är jag belåten med jaktresultatet
för jag sköt tre älgar, berättar han för
journalisten, men det hade så klart varit
ännu roligare att få träffa kungen ...!

"Ortens mest framgångsrike jägare har fått
vara med på en kunglig jakt och blir
intervjuad i lokaltidningen:

Vi kommer skicka informationen som
hemlig kopia så er Mailadress kommer inte
bli synlig för andra boende
Anledningen till förändringen är att vi inte
vet hur många som verkligen läser
Infobladet och därigenom kanske vi delar
ut det till många i onödan. På detta sätt
spar vi in kostnader för tryck av infobladet.

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

Stambyte/Stamrenovering
Styrelsen utreder behovet av
stambyte/stamrenovering i våra fastigheter.
Därför är vår rekommendation till dig som
funderar på att renovera ditt badrum att
vänta med det.

Brf Gäddan

Dan Asplund

