
 

Lite kort om: 

NYHETSBREV 
D E C E M B E R  2 0 1 5  

Jultider 
Så här i jultider vill 

de flesta av oss 
passa på att få lite 
välförtjänt ro. Tänk 
därför lite extra på 
Dina grannar innan 

Du börjar borra eller 
renovera och låt 

helgen bli en tid av 
lugn och ro för oss 

alla. 

Julgranar 
När julen är över 
och granen ska ut 
så slänger Du den 

på våra 
komposter som 

finns bakom 
miljöhus 3 

(Sikvägen 55). 

Levande ljus 
Så här i jultider 

sker onödigt 
många bränder. 

Tänk på att 
släcka alla ljus 
när Du lämnar 

hemmet. 
Dekaler som 

påminner finns 
hos styrelsen. 

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. 

13 januari 

27 januari  

10 februari 

24 februari 

9 mars 

23 mars 

6 april 

20 april 

4 maj 

18 maj 

1 juni 

15 juni 

Vi önskar Dig 
en riktigt 

God Jul och ett 
Gott Nytt år! 
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Nya stadgar 
De nya stadgarna är nu (efter 2 stämmobeslut) 

antagna. Det betyder att Du som boende har en del nya 
regler att rätta Dig efter. De nya stadgarna finns att 

ladda ner på vår hemsida. Vill Du hellre ha dem i tryckt 
form kan Du hämta dem på vår expedition under våra 

normala öppettider. 

Fimpar – igen! 
Vi får in väldigt många klagomål på fimpar som 

slängs i anslutning till våra portar. För våra besökare 
så är det inte speciellt roligt att mötas av skräpiga 

gårdar eller massor av fimpar direkt utanför porten. 
Du som nödvändigtvis måste ställa Dig utanför 

porten för att röka kan väl ta hand om Dina fimpar 
så att någon annan slipper göra det! 

Hyra ut i 2:a hand 
Från och med den 1 januari 2016 kommer vi att ta ut 

en avgift för alla andrahandsuthyrningar. Beloppet 
debiteras Dig som vill hyra ut Din lägenhet i andrahand 

och vi kommer att debitera 10% av ett 
prisbasbelopp/år (det motsvarar en summa av 

4.400kr/år).  För andrahandsuthyrningar beviljar vi 
maximalt 1 år, därefter får Du ansöka på nytt. 

Efterföljande perioder uppgår till maximalt ett halvår i 
taget. För mer information angående 

andrahandsuthyrningar, kontakta styrelsen. 

Nya parkeringen 
Vår nya parkering har nu invigts och det återstår 

bara några små detaljer innan allt fungerar som det 
ska. De nya platserna är alla försedda med elstolpar 
som bl. a. möjliggör uppvärmning av din bil under de 

kalla vintermånaderna. Aktiveringen av stolpen 
kommer att ske genom Din tagg och Du kommer 
bara att debiteras för den el Du själv förbrukar. 

Brandvarnare 
Så här i jultider kan det vara bra att kontrollera att 

Din brandvarnare fungerar. Ett bra tips är att 
kontrollera den varje år – kanske lagom till 1:a 

advent när de levande ljusen stoppas i 
adventsstaken.  
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Fyrverkerier 
Så här i helgtider finns några saker som man bör ta reda på och tänka på när man ska 

hantera fyrverkerier. 
Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som 

tycker att de är obehagliga. 
Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier. 

Enligt lagen 
Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Generellt kan man säga att all 

avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av 
brandsäkerheten. 

Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas 
eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en 
bieffekt är de tillåtna.  Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande 

som är avsedda att användas inomhus. 

I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att 
pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, 

platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder 

eldningsförbud på grund av extrem torka. 

Kolla alltid först! 
Ett gott råd är att alltid kontakta Södertörns brandförsvarsförbund om du ska avfyra för att få 

korrekt information om vad som gäller i det enskilda fallet. 

Tyresö kommun har lokala föreskrifter när det gäller fyrverkerier etc. Det finns även information att 
läsa på polisens hemsida och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB).  

Det är alltid bättre att tänka efter före! 



 

 

 

Vi i styrelsen… 
Vill härmed tacka alla som bidragit till ett fantastiskt år med mycket 
styrelsearbete. Mycket jobb återstår dock för att få till ”den perfekta 
bostadsrättsföreningen”. Framför allt önskar vi ett aktivt deltagande från Dig 
som boende. Passa på att komma med synpunkter och förslag på hur vi kan 
hålla nere kostnader, delta på vår 
föreningsstämma – vårt högst beslutande 
organ, och se till att Din boendeinvestering 
blir lönsam även på lång sikt. För det är Du 
som boende som påverkar och bidrar till 
hur föreningen mår. Det är Du som kan 
vara med och bestämma vilka 
förändringar som ska ske. Vi hoppas på 
ännu fler aktiva medlemmar under 
2016. 

Sitt 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!  

Och Du – glöm inte att motioner till årsstämman ska vara inne senast innan 
februari månads utgång! 
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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: 070-339 26 40 

Suppleant  Debbie Hansson   Telefon: 076-327 30 73 

Suppleant  Anders Kindblom   Telefon: 070-577 69 83 

 

Här når Du oss i Du styrelsen: 
 


