
 

Lite kort om: 

D E C E M B E R  2 0 1 6  

Brandvarnare 
Så här i jultider då 
man vill ha det lite 

mysigt med levande 
ljus kan det vara bra 

att försäkra sig om att 
brandvarnaren 

fungerar. Byt batteri 
om du inte redan gjort 

det. Som BR-
innehavare är du enligt 

lag skyldig att ha 
fungerande 

brandvarnare. 

Saker i trapphusen 
Vi vill återigen påminna om att det inte 

är tillåtet att ha lösa föremål i 
portarna och detta innefattar även 

området direkt utanför din 
lägenhetsdörr (gäller även dörrmattor 
och skor etc.). Detta är särskilt viktigt 
nu under jultider då det rapporteras 

om bränder i stort sett dagligen. 
Krukor som placeras i trapphusens 

fönster måste vara av lera. 
Plastkrukor är ej tillåtna!  

B R F  G Ä D D A N  

Expeditionen 
Vi i styrelsen tar nu ledigt över 

jul men finns givetvis att nå 
per telefon om Du har 

funderingar eller behöver hjälp 
med något.  

Efter jul och nyårshelgerna har 
vi expeditionen öppen under 

följande onsdagar mellan 
18:30–19:30. 

11 januari 

25 januari  

8 februari 

22 februari 

8 mars 

22 mars 

5 april 

19 april 

3 maj 

17 maj 

31 maj 

14 juni 
 

Vi önskar Dig 
en riktigt 

God Jul och ett 
Gott Nytt år! 

Avgiftshöjning 2017? 

Läs mer om avgifterna för 2017 på sidan 3.  
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Återanvändningsrummet 
När vi öppnade återanvändningsrummet var ambitionen att det 

skulle leda till att man kunde ta tillvara på fullt fungerande saker i 
stället för att slänga dem. I rummet finns tydliga anvisningar om 
vad som får lämnas här, vilket också skrivits om i våra tidigare 

Nyhetsbrev. Med facit i hand kan vi se att det misskötts rejält och 
om reglerna inte följs kommer vi att stänga återvinningsrummet 

helt. Vi vill exempelvis inte se fler böcker, kläder eller tvättmaskiner 
inställda här och för trasiga saker finns våra grovsoprum.  

Bastun & fimpar 
Att vår bastu är populär kan vi tydligt se i vårt 

bokningssystem. Det innebär dock vissa förpliktelser 
att vistas här och vi påminner därför dig som röker 
att inte slänga fimparna direkt utanför dörren! Det 
ser väldigt trist ut och vi har tyvärr fått massor av 
klagomål gällande detta. Samla upp dina fimpar och 

släng dem i stället i en papperskorg efter att du 
släckt dem ordentligt! 

Parkeringsförbud MC 

Elstolpar & kablar 

För att lättare få tag i oss i styrelsen har vi beslutat 
att ta bort den fasta telefon som tidigare funnits på 

expedition. Vill du nå oss hädanefter är det alltså 
enbart mobilnumren på baksidan av detta Nyhetsbrev 

som gäller.  

Telefon till styrelsen 

Här kommer en påminnelse till alla er som har laddstolpar 
till era parkeringsplatser att ta ur kablarna från stolpen då 
dessa inte används för att undvika personskador likväl som 

skador på utrustning. Detta är speciellt viktigt vid våt 
väderlek! 

Lösa kablar som påträffas i stolpar där laddning ej pågår 
kommer att avlägsnas  

Efter åtskilliga klagomål beträffande buskörning och höga 
ljudvolymer på våra innergårdar har vi efter påtryckningar 
från boende infört parkeringsförbud även för motorcyklar 

på våra innergårdar. Det innebär att såväl motorcyklar 
som bilar utan P-tillstånd kommer att bötfällas. 
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Avgifter 2017 
Avgifterna för 2017 kommer att vara…oförändrade.  

Detta till stor del tack vare styrelsens fortsatta arbete att hålla nere 
föreningens kostnader. Om man ser tillbaka på de senaste 5 åren så 

har vi sparat in närmare 5 miljoner kronor främst tack vare 
omförhandlingar av lån, räntesatser, avtal och andra stora taxebundna 

avgifter. Vi kommer givetvis att fortsätta detta arbete men flaggar 
samtidigt för att vi tyvärr har skenande kostnader framför allt 
beträffande slarv med sopsortering, skadegörelse och ökade 

städkostnader.  
Värt att tänka på alltså om du vill ha en fortsatt oförändrad avgift! 

Motioner till årsstämman 

Miljöhusen – igen!! 

Så här i jultider är det populärt med fyrverkerier. Vi vill dock 
påminna om att det finns lika många som tycker att det är 

obehagligt. Enligt lag är det förbjudet att använda fyrverkerier och 
smällare inom tätbebyggda områden och vi vill uppmana dig som 

tänker använda fyrverkerier att inte fyra av dessa från våra 
innergårdar och absolut inte från balkongerna!  

Fyrverkerier 

Tråkigt att det ens ska behöva skrivas om men för vissa verkar det helt enkelt för svårt att förstå. 

På bilden här nedan ser du hur det oftast ser ut i miljöhusen. Uppenbarligen har de flesta alltså 
alldeles för dålig kondition för att ta sig 3-4 steg längre in för att slänga sin osorterade soppåse i ett 

tomt sopkärl. Det är det här som förmodligen kommer att höja din avgift till 2018.  

Om alla kunde anstränga sig bara en aning skulle vi slippa detta onödiga påpekande jämt och 
ständigt. 

Och till dig som fortfarande inte förstått vitsen med sopsortering kanske vi kan få påminna om att 
åtminstone slänga dina sopor i rätt kärl!  

Skärpning! 

Snart är ytterligare ett år slut och ett nytt tar vid. Vi har ännu inte spikat 
något datum för kommande årsstämma men vill påminna om att 

motioner till denna ska vara inne före februari månads utgång 2017. 

Vill du lämna en motion till styrelsen är det viktigt att du formulerar dig 
rätt och vi har därför lagt upp ett förslag på vår hemsida på hur en 

motion ska vara utformad för att överhuvudtaget bli behandlad. Använd 
gärna denna som mall om du har för avsikt att lämna in en motion. 

Och apropå sopor… 
Under kommande helger så vet vi av erfarenhet 

att det blir mer skräp än vanligt. Vi (och våra 
sophämtare) är därför extra tacksamma om du 
viker ihop kartonger och dylikt och sorterar dina 

sopor efter bästa förmåga till rätt sopkärl. 
Uttjänta julgranar slängs på vår kompost bakom 

Miljöhus 3 (Sikvägen 55-57 mot skogen). 

TACK! 



 

 

 

Vi i styrelsen… 
Tar nu en välbehövlig ledighet. Vi vill passa på att önska alla en riktigt God 
Jul med hopp om en skön och avkopplande helgledighet. För att det ska bli 
så trivsamt som möjligt för alla ber vi er respektera de regler och tider som 
finns för störande arbeten, renoveringar och dylikt. 

Om du upplever störningar så vill vi alltid 
att du ringer till vår Störningsjour. Detta 
underlättar för oss i styrelsen att driva 
ärendet vidare och få till en förändring 
till det bättre. Observera dock att 
störningen då ska ske på tider som ska 
vara tysta. Vilka dessa är hittar du på 
vår hemsida under ”Ordningsregler” 

Störningsjouren 
(Bevakningsassistans) når du på 
telefon: 08-551 118 70 

 

En trevlig julhelg önskar vi i styrelsen för BRF Gäddan! 
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Sikvägen 47 
135 41 Tyresö 
 
 
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  Tomas Hedman   Telefon: 070-257 74 11 

Ledamot  Ann-Sofie Hagberg   Telefon: 070-339 26 40 

Suppleant  Maria Wåhlin   Telefon: 076-289 89 56 

 

Här når Du oss i Du styrelsen: 
 


