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Så går det
till:
Det borde vara allas skyldighet att
delta på föreningsstämman – vårt
högst beslutande organ. Det är där
Du kan se till att Din
boendeinvestering blir lönsam även på
lång sikt.
Det är endast 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.
Sitt därför inte hemma i soffan och låt
Dina grannar bestämma vad som ska
ske i föreningen då årsstämman äger
rum.
Var med och påverka i stället för att
tycka att ”de andra” fattade fel
beslut!
Vid föreningsstämma har varje
medlem en röst. Om flera medlemmar
äger bostadsrätten gemensamt har
de ändå bara en röst tillsammans.
Om en medlem äger fler
bostadsrätter i föreningen har denne
ändå bara en röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt
genom ombud. Endast medlemmens
make/maka, registrerad partner,
sambo, annan närstående (=förälder,
syskon eller barn) eller annan medlem
i bostadsrättsföreningen får vara
ombud.
Ombud får bara företräda en medlem.
Fullmakt ska vara skriftlig och
daterad. Fullmakt är giltig högst ett år
efter utfärdandet.

FÖRENINGSSTÄMMA
Det har återigen blivit dags för BRF Gäddans årsstämma och
den här gången hoppas vi att så många som möjligt har
möjlighet att närvara då vi har för avsikt att presentera nya
stadgar för föreningen. Dessa nya stadgar kommer Du som
medlem att få i Din brevlåda inom kort. Du kommer också att
få ett följebrev som i korthet beskriver de största
förändringarna jämfört med de gamla stadgarna. På plats finns
även representanter från HSB som kan svara på alla
eventuella frågeställningar som kan dyka upp.
Årets stämma hålls i Stimmets Skolas matsal tisdagen den
12/5-2015. Föreningsstämman startar klockan 19:00 men
redan från klockan 18:00 kan Du träffa styrelsen, ställa frågor
och mingla med Dina grannar.
Vi bjuder självklart på kaffe och bullar.
Klockan 18:00

Dörrarna öppnas. Vi bjuder på kaffe och bullar.
Ställ frågor eller kom med synpunkter till
styrelsen. Mingla med Dina grannar. Vi lottar
också ut Trisslotter – kanske blir just Du en
vinnare?

Klockan 19:00

Föreningsstämman
börjar.

Övernattningslägenhet
Som bekant har vi i BRF Gäddan en lägenhet som Du som medlem kan
hyra. Perfekt när Du har gäster och inte har plats i Din egen lägenhet.
Lägenheten är belägen på Sikvägen 32 NB och har sängplatser för 5
vuxna. Den är helt nyrenoverad med fullt utrustat kök och moderna
möbler.

Nytt rum för
återanvändning

Efterfrågan på att hyra lägenheten har stundtals varit enorm varför vi
ber Dig som ska boka att vara ute i god tid.
Vid förfrågan och bokning kontaktar Du Ann-Sofie Hagberg. Hennes
kontaktuppgifter hittar Du på baksidan av detta Nyhetsbrev.
Vill Du ha snabbt svar via mail behöver Du ange Din egen mailadress
i brevet, alltså inte bara i avsändarfältet då mailen vidarebefordras.
Fler bilder och utförligare information om lägenheten hittar Du på
anslagstavlan i samtliga portar, på vår hemsida samt i den
medlemsbroschyr som finns att hämta på vår expedition.

Styrelsen kommer att på prov
öppna ett återanvändningsrum
där Du som boende kan ställa ner
saker som Du inte längre behöver
eller vill ha men som Du kanske
tror att någon annan kan ha glädje
av.
Det kan till exempel vara datorer
och datatillbehör, skärmar,
husgeråd, böcker, leksaker, filmer,
skivor eller andra teknikprylar.
Saker som kanske inte är så
spännande för Dig längre kan ju
betyda mycket för någon annan.
Att inte köpa nytt hela tiden ger ju
dessutom vår miljö möjlighet att
hämta andan en aning.
Alla som bor i vår förening kan
komma in i detta rum (som finns i
Miljöhus 5 - alltså det som ligger
mellan Sikvägen 32 och 38). Din
ordinarie blå eller svarta tagg ger
Dig tillträde alla dagar mellan
08:00 – 20:00.

Sortering
I kärlen för returpapper
hittar vi ofta kuvert och
papperspåsar. Observera att
dessa inte hör hemma här.
Papperspåsar lägger Du i
kärlen för
pappersförpackningar och
kuverten (som innehåller lim)
sorteras som hushållssopor.
Tack för att Du hjälper oss
med detta!

För att detta ska fungera så krävs
ett gemensamt ansvarstagande

Följande enkla regler gäller:
Allt som ställs här ska vara helt,
rent och fungera.
Du får inte placera brandoch/eller miljöfarliga saker i detta
rum.
Du får inte lämna kläder eller
textilier i rummet.

Släng inte!
Ge det till grannen!

Förpackningar i miljöhusen
Som flera kanske noterat är det ofta fullt i de kärl där Du som boende
ska slänga Dina pappersförpackningar. Om vi alla hjälps åt att platta
till förpackningarna innan vi slänger dem så sparar vi massor av
utrymme. Pizzakartonger ska inte ligga i dessa kärl – de sorteras som
wellpapp/kartong.
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Nya lekplatser & pergola
Snart påbörjas anläggandet av våra nya lekplatser. Det
kommer att innebära en del stök under rivningen av de
befintliga lekutrustningarna och en del tunga transporter
kommer också att förekomma under byggtiden. Vi ber om
överseende med detta.
I samband med detta kommer vi även att uppföra en
pergola utanför Sikvägen 32. Här bildas alltså en ny
samlingspunkt för såväl unga som äldre.
Rivning är beräknad att starta under slutet av april/början
av maj (beroende av väder). Under denna tid är det extra
viktigt att Du inte parkerar på våra innergårdar.

Vi sänker elpriset!
Styrelsen fortsätter med det idoga arbetet att se över
avtal och förhandla om lån. Som en direkt följd av detta
kan vi nu med glädje meddela att vi sänker elpriset med
10 öre/kWh, från 1,35kr till 1,25kr/kWh.

Hårdare tag mot felparkering!
Vi får ständigt nya klagomål på felparkerade bilar.
Framför allt beträffande bilar som står i vägen i vår
vändzon utanför Sikvägen 45. Här blockeras såväl
tillträde till boendes garage samt till våra miljöhus.
Nu har många tröttnat vilket innebär att vi meddelat
hårdare regler till vårt parkeringsbolag. Vi kommer
hädanefter att kontakta Q-Park så fort vi själva
upptäcker felparkerade bilar inom dessa områden.

Lägenhetsnummer

Felanmälan

Hur förvarar Du?

Tänk på att det finns 2 typer av
lägenhetsnummer, det som
används av Skatteverket och det
som används av oss i styrelsen
och av HSB.

Vill Du göra en felanmälan ska Du i
första hand vända Dig till HSB
Servicecenter på telefon:
010-442 11 00
Efter ordinarie arbetstid ringer Du:
08-695 00 00

Med anledning av den nyligen
inträffade vattenskadan i ett flertal
källarutrymmen i en av våra
fastigheter vill vi påminna om
vikten av hur Du placerar Dina
ägodelar i källarförråden.

Mail: servicecenter.stockholm@hsb.se

Förvara aldrig något direkt på
betonggolvet. Är Du rädd om Dina
saker så se till att kartonger och
annat är placerade på en pall eller
liknande för att undvika att dessa
förstörs vid en eventuell
vatteninträngning.

I kontakt med styrelsen eller HSB
är det alltid det 3-siffriga numret
som ska anges. Det hittar Du på
Din avgiftsavi samt på utsidan av
Din lägenhetsdörr. Skatteverkets
nummer är detsamma för
samtliga lägenheter och beskriver
enbart vilket våningsplan och
placering Din lägenhet har.

Styrelsen hanterar inga
felanmälningar!
Enda undantaget från detta är när
strömmen har gått i Din lägenhet
och Felanmälan har stängt.
(Ring alltså inte Jouren då detta
inträffar!).

Debitering av varmvatten (Gäller endast bostadsrättshavare)
Debiteringen av varmvatten har nu startat. Det innebär att Du nu betalar det Du själv förbrukar.
Kontakta styrelsen under våra ordinarie öppettider om Du vill kvittera ut en kod för att själv
(via internet) kunna följa Din lägenhets specifika förbrukning. Den första debiteringen ser Du på den
avgiftsavi som kommer i mitten av juni.
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Behöver Du komma i kontakt med oss?
Våra öppettider till expedition finns anslagna i samtliga portar. Vill
Du ha tag i oss under andra tider så har Du våra kontaktuppgifter
här nedan. Vill Du göra en felanmälan kontaktar Du HSB:
HSB Servicecenter: Telefon 010-442 11 00
(Vardagar 08:00-16:30, Dag före helgdag 08:00-13:00)
E-post: servicecenter.stockholm@hsb.se
Felanmälan: www.hsb.se/stockholm, klicka på ”Kontakt”
Vid akuta fel (utöver ovanstående tider) ringer Du HSB Jour:
08-695 00 00

[Utgåva] :: [Datum]
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