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NYHETSBREV
Nu påbörjar vi arbetet med ny belysning och
skapar en ännu trivsammare och säkrare utemiljö.
Som de flesta av er känner till och som vi tidigare informerat om så startar nu nästa stora projekt
inom BRF Gäddan. Det handlar om att byta ut i stort sett all utomhusbelysning till mer effektiv och
kostnadsbesparande LED belysning. Dessutom kompletterar vi upp den befintliga belysningen såväl
på innergårdarna som på och runt våra parkeringsplatser för att skapa en trivsammare men
framför allt säkrare och mer upplyst utemiljö.
Projektet kommer att delas upp i 2 steg och kommer att pågå under närmare 1 års tid. I första
steget byter vi ut och kompletterar belysningen och i det andra gör vi en grundlig översyn och
upprustning av våra övriga markytor. Det handlar bland annat om att se över all vegetation såsom
buskar, träd, rabatter och övriga grönytor. I detta steg kommer vi också att uppföra låsbara
cykelstall för effektiv och säker förvaring utomhus.
Under tiden som projektet pågår kommer det att grävas och schaktas en hel del på vår innergård
vilket kommer att begränsa framkomligheten under en tid. Entreprenaden kommer att utföras av
MTB (Mark och Trädgårdsbyggarna AB) och under tiden som entreprenaden pågår så kommer vår
bollplan att stängas av och ytan reserveras för MTB, deras manskapsbodar och maskinpark.
En karta med utförlig beskrivning av det som omfattas av entreprenaden kommer inom kort att
sättas upp i samtliga portar. Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen ner på vår expedition
under ordinarie öppettider.

På en karta som inom kort
presenteras på vår hemsida och
på anslag i portar kommer du att
se hur vi förbättrar belysningen i
vårt område.

Frågor gällande entreprenaden besvaras i första
hand av:
Leif Wågenssand (BRF Gäddan, Ekonomi)
Anders Olsson (BRF Gäddan, Ordförande)
Margareta Sverkersdotter (BRF Gäddan,
Sekreterare)

Mopedförråd

Parkering
Skylten här ovan känner du kanske igen?

Vi har förstått att det finns
ett ökat intressen för
förvaring av mopeder och
därför har vi nu
iordningsställt ett förråd där
det finns möjlighet att
förvara sin dyrbara ägodel.
Förrådet har plats för 5
mopeder och det är ”först till
kvarn” som gäller.

Den finns utplacerad lite varstans i vårt land och betyder att det är
förbjudet att parkera. Ser den däremot ut som skylten nedanför så
betyder det att du inte får stanna bilen överhuvudtaget om inte
trafiksituationen kräver det.
Inom vårt område råder det parkeringsförbud på alla ytor förutom på
anvisade P-platser och det råder stoppförbud i våra vändzoner. Bryter du
mot dessa så får du alltså böter. Inte så konstigt kan tyckas…
För i och urlastning på våra innergårdar gäller 11 minuter, därefter har
Q-Park rätt att ge dig böter.

Är du intresserad av en plats
kontaktar du HSB
Servicecenter på telefon
010-442 11 00.

Bastun

Det kostar ingenting att få
en plats men det är
förpliktigat med vissa krav
och du får skriva på ett avtal
där du förbinder dig till vissa
regler.
Bastun är väl utnyttjad av er medlemmar och det
känns riktigt roligt men det har kommit en liten
vädjan från våra användare:
Om ni bokat ett pass som ni vet med er att ni inte
kommer att nyttja, vänligen avboka då det passet
så att andra har möjlighet att boka.

Förändring av låssystem till portar
Vi tar nu ytterligare ett steg för att öka tryggheten för alla boende. Från och med den 1 januari 2019
kommer du inte längre att kunna öppna portarna med nyckel och i samband med detta byter vi även
ut samtliga befintliga låscylindrar.
Din nyckel behöver du dock spara då den även passar till våra infartsbommar.
Vi gör detta i syfte att ytterligare öka säkerheten och minska risken för inbrott då vi av erfarenhet
vet att många som flyttar härifrån har kvar nycklar vilket ger dem fortsatt tillgång till våra
gemensamma utrymmen. När vi nu tar bort den möjligheten minskar alltså risken för ovälkomna
besökare. Vi förstärker dessutom backupen så att dörrarna låses upp automatiskt vid ett längre
strömavbrott. Det finns alltså ingen risk att du som boende blir utelåst.
Vi passar samtidigt på att uppmana dig som fortfarande inte anslutit din mobil till porten att göra så.
Det innebär att du kan öppna dörren åt dig själv om du mot förmodan förlorat eller glömt din tagg.

Höjt elpris
Från och med den 1
december höjs elpriset till
1,45kr/kWh (nuvarande pris
1,25kr/kWh).
Kostnaden för din faktiska
elförbrukning debiteras som
bekant i efterhand vilket
innebär att denna höjning
syns först på de avier som
skickas ut under mars 2019.

Vi får fortfarande väldigt många frågor om var man ska vända sig i olika
ärenden. Här kommer därför återigen en liten lathund:
Har du allmänna frågor som gäller din lägenhet och ditt boende kan du
kontakta styrelsen. Vid mailkontakt är vi tacksamma om du lämnar namn,
lägenhetsnummer (3 siffror) samt ditt telefonnummer så att vi snabbt
kan nå dig vid eventuella frågor.
Våra öppettider hittar du på baksidan av detta nyhetsbrev.
Behöver du akut hjälp?
Exempelvis vid vattenskador eller om du upptäckt skadedjur ringer du
HSB Servicecenter - Felanmälan. Kontaktuppgifter hittar du härintill.
Vaknar du mitt i natten och blir störd av grannens fest och ingen
reagerar när du knackar på deras dörr?
I de fall inget hjälper ringer du Störningsjouren (Bevakningsassistans) på
telefon: 08-551 118 70. Är ni flera grannar som kan dokumentera
störningarna är det lättare att driva ärendet vidare. Vi ser allvarligt på
problem av detta slag och hjälper dig gärna att lösa dem.
Påskrifter på pantbrev och liknande?
Styrelsen skriver inte på några pantbrev. Dessa skickas till HSB
Servicecenter för påskrift. Vi behandlar inga sådana ärenden som
kommer in till styrelsen!
Saknar du el i Din lägenhet?
Kolla först din egen elcentral om någon säkring slagit ifrån. Har du slagit
på dessa och du fortfarande saknar ström kan det vara en huvudsäkring i
våra fastighetscentraler som gått. I dessa fall kontaktar du någon i
styrelsen så hjälper vi till att byta denna. Ring INTE jouren i dessa fall
utan att först kolla med någon i styrelsen. På din elcentral finns även en
jordfelsbrytare. Intill denna sitter en testknapp, märkt T. Trycker du in
denna så ska jordfelsbrytaren lösa ut och all el stängas av. Gör den inte
det så har du något elfel i din lägenhet varvid fackman ska tillkallas.
Behöver du nya namnskyltar till dörr eller i port, ställa dig i kö till
parkeringsplats eller garage, har frågor om din avgift?
I dessa fall kontaktar du HSB Servicecenter, numret hittar du här intill.

Felanmälan HSB
Servicecenter

Behöver du nya taggar, ändra nummer till porttelefoni eller behörighet till
tvättstugan?

I dessa fall kan du besöka oss under våra expeditionstider, ringa eller
maila oss i styrelsen så hjälper vi dig. I de fall du mailar är vi tacksamma
Måndag – Onsdag 08:00 – 16:30 om du lämnar ditt telefonnummer så vi lättare kan nå dig. Glöm inte att
ange namn och ditt tresiffriga lägenhetsnummer som du hittar högst upp
Torsdag: 08:00 – 18:00
på utsidan av din ytterdörr.

Fredag: 08:00 – 16:30

Fel på hissen, händer det inget när du trycker på hissknappen eller har
den fastnat på någon våning?

Växel: 010 – 442 10 00

Ring och felanmäl till ManKan Hiss på telefon 0200-22 00 95.

Felanmälan och Servicecenter:
010 – 442 11 00

Övriga frågor?

Jourtelefon övrig tid:
08 – 695 00 00
Felanmälan via internet på:
www.hsb.se/stockholm

Kontakta styrelsen för vägledning.

Det finns en omfattande medlemsbroschyr på vår hemsida som
behandlar de flesta förekommande frågor som du kan behöva svar
på. Hemsidan når du på:
www.brfgaddan.se

ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN
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.

EXPEDITIONSTIDER
HÖST/VINTER 2018
Fram till jul har vi öppet följande
onsdagar mellan 18:30-19:30:
17 oktober
31 oktober

STÄDNING PORTAR ETC.

14 november

Några av er boende har reagerat på att städning och
fönsterputs ibland utförs på kvällstid och/eller helger. För
upplysnings skull så är det ett eget val av utförande
entreprenör och ingenting som medför ökade kostnader för
vår förening som har fasta avtal för denna typ av tjänster.

28 november
12 december

HSB Stockholm erbjuder nu möjligheten att ansluta sig till autogiro direkt via din internetbank. Du har
även möjlighet att få dina avier samt din autogirospecifikation digitalt via Kivra.
För att enkelt hantera dina avgifts- eller hyresbetalningar så kan du med fördel beställa dragning via autogiro. Du
som boende i bostadsrätt eller hyresrätt har nu möjligheten att ansluta dig till autogiro direkt via din internetbank.
Du kan även få dina avier och dina avispecifikationer för autogiro i den digitala brevlådan Kivra.

Autogiro
Nu kan du som boende ansöka om autogiro via din internetbank, istället för att skicka in en blankett. Ansökan om
autogiro ska ske via din internetbank. Har du inte möjlighet att ansluta dig till autogiro via din internetbank kan du
kontakta HSB Servicecenter för att få hjälp. På HSB Stockholms hemsida kan du läsa mer om hur du ansluter dig
till autogiro via din internetbank.

Kivra
Från och med avisering för kvartal 4 som skedde den 6 september får du automatiskt dina avier digitalt i Kivra om
du sedan tidigare har en aktiv digital brevlåda där. Om du inte vill få försändelser från HSB Stockholm digitalt, kan
du på egen hand ställa om till post för HSB Stockholm i Kivra.
För att ansluta dig till en digital brevlåda via Kivra registrerag på Kivras hemsida

BRF Gäddan
Sikvägen 47
135 41 Tyresö
Mailadress:
brf.gaddan@comhem.se
Hemsida:
www.brfgaddan.se

