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NYHETSBREV 
INFORMATION FRÅN  

BRF GÄDDAN 

EXTRASTÄMMA 
Efter BRF Gäddans beslut (från ordinarie 

årsstämma 2015-05-12) att anta nya 
normalstadgar för föreningen har det blivit dags 

för ett andra beslut i detta ärende. 

Du kallas därför till extrastämma: 

Torsdagen den 15 oktober klockan 19:00 

Plats: Stimmets Skolas matsal 

 Kom ihåg att det är på föreningsstämman Du 
som lägenhetsinnehavare har möjlighet att 

påverka större beslut som direkt eller indirekt kan 
påverka Ditt boende. Genom att delta på stämman 

får Du insyn i föreningens ekonomi och 
förutsättningar för framtida investeringar. Väljer 
Du att avstå har Du däremot försummat Din röst.  

De nya stadgarna kan Du ladda ner via HSB 
Portalen (www.hsbportalen.se) alternativt från 

vår hemsida (www.brfgaddan.se).  

                      Tvättstugorna  
Från och med januari 2016 tas allergitvättstugorna bort och byggs i 

stället om till vanliga tvättrum. Den största anledningen till detta 
beror på att vi fått mängder av klagomål på att dessa utrymmen i 
stor utsträckning används av icke-allergiker. Det innebär alltså att 

automatdoseringen försvinner på dessa maskiner.    

Som de flesta av er säkert redan noterat 
så börjar vår nya parkeringsplats att bli 
färdig. Det innebär att vi förhoppningsvis 

blir av med de långa köer som länge 
förekommit för att få tillgång till en plats. 
Samtliga nya platser på denna parkering 

kommer att ha elstolpar så är Du 
intresserad av en sådan plats bör Du ställa 

Dig i denna kö redan nu.  

Kostnaden för dessa platser är ännu inte 
fastställd men kommer att aviseras via 

hemsida och på vår expedition inom kort. 

 Aktivering av stolparna kommer att skötas 
via Din tagg och administrationen sköts av 

HSB Servicecenter. Det innebär att 
avgiften för el läggs direkt på Din avgifts- 

eller hyresavi. 

Är Du intresserad av en P-plats med 
elstolpe vänder Du dig till HSB 

Servicecenter på telefon:  
010-442 11 00.  

P-PLATSER 



 

 

Trivselgruppen 
Den före detta Miljö- och 

Trivselgruppen har bytt namn 
och kallas numera enbart för 
BRF Gäddans Trivselgrupp. 
Deras avsikt är, precis som 

namnet antyder, att höja trivseln 
i vår förening och att få fler 

boende att aktivera sig i 
föreningens angelägenheter. 
Därför bjuder man nu in alla 

boende till en höstträff!  

Vill Du vara med och plantera 
lökar och blommor i rabatter och 
grönområden så träffas gruppen 
utanför porten till Sikvägen 57 
klockan 12:00 den 18 oktober.  

Efter en trevlig dag tillsammans 
är tanken att grillen ska tändas 

och att det grillas korv.  
Alla som deltar bjuds även på 

kaffe/saft och kakor. 
  

IMD El & Varmvatten 

Med HSB Stockholms nya fastighetssystem erbjuds en bättre fördelning 
av förbrukaravgifter vid överlåtelser av bostadsrätter. Förändringen 

innebär att HSB i fortsättningen automatiskt fördelar kostnaden av bland 
annat el och varmvatten mellan säljare och köpare. Fram tills nu är det 

alltid köparen av en bostadsrätt som aviseras retroaktiva 
förbrukningsavgifter vid inflyttning i en bostadsrätt. Detta eftersom 

mätningen av förbrukning normalt sker kvartalsvis och aviseras först 
kvartalet därefter. I många fall har det inneburit att köparen debiterats 

för säljarens förbrukning. Nu kommer kostnaden i stället automatiskt att 
delas upp mellan säljare och köpare och varje part får avgiftsavier för sin 
egen förbrukning. Förändringen träder i kraft vid aviseringen av oktober, 

november och december 2015. 

 
  

 

Hyresgästföreningen i BRF 
Gäddan finns inte längre kvar 

i lokalen på Sikvägen 38 
(gaveln). Denna lokal ska 

iordningsställas och 
användas till andra ändamål. 

Vi har en del intressenter 
som hört av sig beträffande 
lokalen men vill gärna få in 
fler förslag på vad lokalen 

kan användas till.  

Om Du känner till någon 
förening, något företag eller 

om Du själv är intresserad av 
att hyra denna kontaktar Du 

styrelsen via mail: 
brf.gaddan@comhem.se 

Hyresgästföreningen når Du 
i fortsättningen via mail: 
hgf.sikvagen@comhem.se 

eller på telefon:  
076-831 10 40 
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 Vårt återvinningsrum 
har blivit omåttlig 

populärt och det gläder 
oss att mycket av det 

som är tänkt att 
slängas kan 

återanvändas av någon 
annan. Nu måste vi 

dock säga nej till mer 
böcker då dessa 

BOKstavligt talat växer 
oss över huvudet.  
Vi vill också (på 

förekommen anledning) 
påpeka att kläder inte 
får lämnas i detta rum! 

Allt som lämnas ska 
dessutom vara helt och 

rent!    
  

Bättre & enklare fördelning av förbrukaravgifter 



 

 

Vid störning 
BRF Gäddan har ett avtal med 

Bevakningsassistans dit Du 
som boende kan ringa om du 
anser att det föreligger en 

störning. Tänk dock på att det 
ALLTID är bättre att tala med 
den som stör innan Du ringer. 
Vill Du inte ringa på själv hos 

den som stör så fråga om 
någon granne kan göra Dig 

sällskap. Tänk också på att Du 
själv kan debiteras för 

utryckningen om 
Bevakningsassistans anser att 

det INTE föreligger någon 
störning. 

Bevakningsassistans når Du på: 

08-551 118 70 

 

Felanmälan HSB 
Servicecenter 

Måndag – fredag 07:00 – 17:30 

(Dag före röd dag 07:00 – 13:00) 

Växel: 010 – 442 10 00 

Felanmälan och Servicecenter: 
010 – 442 11 00 

Jourtelefon övrig tid: 
08 – 695 00 00 

Felanmälan via internet på: 
www.hsb.se/stockholm 

Fest på innergårdarna 
 Vi har ett fantastiskt område, ja en uppvuxen park, 

med fantastiska träd, många gräsytor, grillplatser, 
bord och bänkar lite varstans. 

Vi har dessutom nya lekplatser, som våra barn och 
barnbarn är glada åt. 

Självklart ska vi utnyttja vår park så mycket vi bara kan 
då årstiden bjuder upp till uteliv! 

För alla som vill ha en liten eller stor fest njut, ha roligt, 
känn dig välkommen att duka upp till grillning, långbord 
eller för ett doftande kaffekalas i liten eller stor skala. 

För att det ska bli så bra som vi alla vill, kan du om du 
planerar det stora utekalaset, tänka på att de boende 

runt om kan behöva informeras i förväg. Du kan 
berätta när, var och hur festen kommer att äga rum, 

om ni kommer att spela musik och vara extra 
högljudda.  

Läs Föreningens trivselregler så du vet vad som gäller! 
Du kan skriva en lapp och sätta i berörda portar eller 

på miljöhusens anslagstavlor. 

Om du, som ska ha festen, visar hänsyn till dina 
grannar, så får du hänsyn och överseende tillbaka, det 

är vi övertygade om. 

Om störningsjouren måste rycka ut blir det en stor 
kostnad! Den vill vi undvika av hänsyn till alla! Så ut och 

njut! 

 

Hyresgäst? 

Den här informationen gäller enbart Dig som är 
hyresgäst! 

Vi i styrelsen har gärna en direktdialog med samtliga 
hyresgäster för att ta del av era synpunkter, förslag och 
åsikter. Vi har därför avsatt en kväll då ni är välkomna att 

träffa oss. Vi bjuder på kaffe och fikabröd. 

Tid & plats: 

Tisdag 17 november 

Kl.19:00 

Stimmets Skola - matsalen 

 

 

 
  



 

 

 

EXPEDITIONSTIDER 
HÖST/VINTER 2015 

Under hösten har vi öppet följande 
onsdagar mellan 18:30-19:30: 

 
14 oktober 

28 oktober 

11 november 

25 november 

9 december 

Sikvägen 47 
135 41 Tyresö 
 
Tel: 08-798 76 01 

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

BRF Gäddan 

Ordförande  Anders Olsson   Telefon: 070-341 88 04 

Vice Ordförande  Dan Asplund   Telefon: 070-537 74 80 

Sekreterare  Margareta Sverkersdotter Telefon: 070-644 99 49 

Kassör/Ekonomi Leif Wågensand  Telefon: 070-511 10 23 

Ledamot  Lars Lagerstedt  Telefon: 070-955 93 31 

Ledamot  Stefan Elenius   Telefon: 070-401 10 28 

Ledamot  Ann-Sofie Hagberg  Telefon: 073-339 26 40  

Suppleant  Debbie Hansson  Telefon: 076-327 30 73 

Suppleant  Anders Kindblom  Telefon: 070-577 69 83 

 

BEHÖVER DU KONTAKTA STYRELSEN? 
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Det råder högtryck på uthyrningen av 
vår övernattningslägenhet så vet Du 

redan nu att Du behöver extra 
sängplatser till julhelger och likande 

så är det hög tid att boka nu.  

En bokningsförfrågan gör Du enklast 
genom att skicka ett mail till: 

Uthyrning.gaddan@comhem.se 

 Du kan även ringa Ann-Sofie Hagberg 
på telefon 073-339 26 40. 

 

LÄGENHET 


