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Styrelsen önskar alla en 
RIKTIGT GLAD PÅSK

Källarkontor
Nu är alla källarförråden kartlagda och 
som information finns det alltså 1 (ett) 
källarförråd till varje lägenhet. Några få 
omärkta förråd har föreningen som plats 
för bl. a skyddsrumsattiraljer.

Det är inte tillåtet att ställa saker utanför 
sitt förråd om det inte får plats inne i 
förrådet.

Anslagstavlor
Som alla sett har de små anslagstavlorna 
tagits bort från entréerna p g a upprepad 
förstörelse, men dessa har ersatts med en 
anslagstavla var utanför miljöhusen. 
Ansvaret att ta ner lapparna åligger den 
som satt upp dem.

Värmeelement
Sätt elementreglaget på maxvärme så 
regleras innetemperaturen automatiskt efter 
yttertemperaturen. Vill du själv mäta 
temperaturen i rummet görs mätningen i 
mitten av rummet ca 1 meter över golvet.

Privat renovering
Den entreprenör du engagerar får inte stå 
hela dagar utanför porten och ibland hindra 
utryckningsfordon om det händer något. 
När de lastat i och ur kan de på 
expeditionen få ett parkeringstillstånd till 

övriga parkeringsplatser. Hör av dig i god 
tid så skriver vi ut ett sådant.

Privata elinstallationer mm
Privata elinstallationer får endast ske av 
någon med behörighet eller att det efteråt 
sker en kontroll av behörig. Det kan bli 
dyrköpt för den boende om vi råkar göra 
ett fel i sådana här sammanhang.

Det är f ö klokt att vid borrning i väggarna 
ta reda på om det finns några rör eller 
ledningar i vägen. Det har hänt att ex 
vattenledningsrör blivit skadade och då är 
det den boende som får stå för kostnaden 
av ev. el-/vattenskador.

Hemförsäkring
Vi vill återigen påminna 
bostadsrättsinnehavarna om vikten av att 
också ha en tilläggsförsäkring i händelse 
av ex brand- eller vattenskada.

Passerkort Petterboda miljöcentral
Om ditt passerkort inte fungerar kan det 
hända att magnetremsan blivit för svag och 
då kan du komma in på exp. någon onsdag 
och få det utbytt.

Comhem
Det har varit struligt med Comhems 
tjänster och vi är ju bundna med kontrakt 
några år till vad gäller TV-tjänsten. Dock 
kan vi boende fritt engagera någon annan 
vad gäller Internet- och telefonitjänster, 
vilket kanske många tycker är bättre.



Trapphusen
Det är fortfarande inte tillåtet att i 
trapphusen förvara dörrmattor, pulkor, 
rullatorer etc.

Detta är enligt bestämmelser från 
Brandmyndigheten.

Radon
Radonmätning gjordes för 4 år sedan i våra 
lägenheter och provningsresultatet visade 
på ”Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq 
(Becquerel) /kubikmeter”, vilket är mycket 
bra.

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

Depositionssumma för tvättstugetagg
Efter diskussioner har styrelsen beslutat att 
ta bort depositionen för tvättstugetaggarna 
fr. o m den 1 mars 2010. Betr. tidigare 
inbetalade depositionspengar tar styrelsen 
senare ställning till denna fråga.

Bommar
Bommen vid 32:an är enligt tidigare beslut 
öppen under vinterhalvåret för att 
underlätta för dem med transportbehov att 
få hjälp ända till sin port. De som fäller 
upp bommen vid in- och utträde skall 
naturligtvis fälla ner den igen efter 
genomfart.

Hört på bygden

God dag, jag skall be att få sätta in en 
annons under ”Diverse” som lyder:

”På mitt konditori serveras hallonlemonad 
fabricerad av undertecknad själv, som är 
korkad och stämplad.

 Till middagar och supéer levereras 
glacepudding för huru många personer 
som helst,  som kunna bli hemburna efter 
tillsägelse.

 Även finnes ständigt lager av 
dragantarbeten för barn i alla färger. Obs! 
Alla oäkta  sådana undvikes.”

-    !!!!

                                 Brf Gäddan

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

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