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Begränsning av
gästplatser
Just nu och under en period framöver
kommer det råda brist på gästparkeringar i
området. Anledningen är att vi under en
kortare period lånat ut delar av vår yta till
HSB Bostad som ansvarar för byggandet av
HSB Pigghajen. Anledningen är att BRF
Gäddan såväl som HSB Bostad vill undvika
skador på bilar som kan uppkomma vid de
stora och tunga transporter som sker
till/från byggarbetsplatsen. Parkeringen
beräknas öppna igen under vecka 39.

Taggsystem till
grovsoprum
Inom kort installeras taggläsare även till
våra samtliga grovsoprum och i samband
med detta kommer även öppettiderna till
dessa att begränsas. Anledningen till detta
är främst att vi vill komma tillrätta med
slarvet i dessa men även för att hindra
onödigt spring nattetid. Vi har ju som bekant
haft en del problem med obehöriga som
stökar till rejält i grovsoprummen, något
som medfört betydande kostnader för
föreningen. Läs mer på sidan 3.

Sikvägen 32-36
Som vissa kanske redan noterat så finns det
sedan ett par veckor tillbaka en betongsugga
placerad i backen från Sikvägen 36 ner mot
Stimmets Skola. Den är placerad där för att i
fortsättningen hindra de bilister som tycker
att det är helt okej att köra bil på gångvägen
och uppför den lilla backen för att på så sätt
slippa öppna bommen när man ska ta sig till
sin bostad.
Saknar Du bom/portnyckel kan Du (mot
kostnad) beställa en ny genom HSB
Servicecenter som Du når på telefon
010-442 11 00.

Kameror på plats i miljöhusen
Då vi under en lång tid dragits med stora problem
i våra miljöhus har vi nu tvingats till den drastiska
åtgärden att montera kameror i dessa. Vi har vid
upprepade tillfällen uppmanat till att man bör följa
de sorteringsregler som finns uppsatta men då
slarvet inte minskar installeras nu kameror med
inspelning dygnet runt.
Vi vet att många av er värnar om miljön och
sopsorterar men tyvärr finns det alltför många i
vår förening som totalt nonchalerar detta. Vi får
varje vecka in flertalet anmälningar från boende
som reagerar på sorteringsslarvet i miljöhusen. Vi
är tacksamma för att ni reagerar på detta sätt
och uppmanar till fortsatt strävan att så mycket
som möjligt som går att återvinna också SKA
återvinnas.
Det borde väl ändå ligga i allas intresse att bidra
till en bättre miljö genom så enkla medel som att
sortera sina egna sopor. Kamerorna tas i bruk så
snart dekalerna om kameraövervakning finns på
plats.

Fakta: Genom att återvinna 1 aluminiumburk
sparar man hela 95% av den energi som går åt för
att tillverka en helt ny burk!!!

Vill Dina barn vara med och
utforma våra nya lekplatser?
Just nu pågår stora projekt inom styrelsen för BRF
Gäddan. Det handlar om att modernisera och
upprusta samtliga lekplatser och här skulle vi gärna
vilja ha hjälp av barnen som bor i vårt område. Inom
styrelsen för vår förening finns en grupp som
specialiserat sig på detta projekt och de vill gärna
ta del av Dina barns synpunkter och förslag.
Idag finns en mängd olika lekutrustningar,
klätterställningar och gungor på marknaden. Det är
styrelsens sak att se till att den utrustning som ska
anläggas på vår mark uppfyller alla de
säkerhetskrav och certifieringar som ställs men vi
vill gärna veta mer om vad just Dina barn vill se på
våra innergårdar.
Vi tar även tacksamt emot ritade bidrag och förslag
på hur Dina barn vill att våra lekplatser ska se ut.
Teckningar, skisser och skriftliga förslag – alla
bidrag är välkomna.
Vill Du vara med i gruppen som ska utforma de nya
lekplatserna kontaktar Du Stefan eller Anders i
styrelsen. Kontaktuppgifterna hittar Du på
baksidan av detta utskick. Vi har en begränsning på
antalet deltagare så det gäller att Du hör av Dig så
snart som möjligt. Skisser och förslag från Era barn
kan lämnas i styrelsens brevinkast på Sikvägen 47.
Glöm inte att lämna Era kontaktuppgifter med
telefonnummer. Lekplatserna är planerade att stå
klara till nästa sommar så vi vill gärna att Ni hör av
Er så snart som möjligt.

Tänk på vad Du spolar ner i
toaletten!

Meddelande från
räddningstjänst och städbolag.

Under sommaren har vi haft ett par riktiga
stamstopp och tyvärr har dessa helt och
hållet orsakats av att man spolat ner saker
som bör slängas i hushållssoporna. Vi vill
därför göra Dig uppmärksam på att följande
saker inte har i avloppet att göra:

Vi vill uppmana alla Er boende som har
dörrmattor eller annat placerade utanför Er
dörr att avlägsna dessa. Enligt våra
ordningsregler är det inte tillåtet att förvara
några lösa föremål i våra trapphus och nu har vi
fått påtryckningar från såväl
uttryckningspersonal som från vårt städbolag
att dessa måste bort.
Under sommaren har det vid ett flertal tillfällen
varit svårt för ambulanspersonal att rulla sina
bårar på grund av att det stått/legat föremål i
vägen – något som alltså inte är tillåtet.
Brandmyndigheterna låter hälsa att det
dessutom innebär en brandrisk med saker som
placerats i våra trapphus och att det även
försvårar framkomligheten vid en eventuell
insats.
Mattor och andra saker som påträffas i
trapphusen och utanför lägenhetsdörr kommer
hädanefter att avlägsnas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hushållspapper & näsdukar
servetter och våtservetter
tops och bomullstussar
fimpar och snus
bindor och tamponger
kondomer
kattsand
strumpbyxor
plasthöljen till
doftblock
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Nyheter och tips i
korthet:
!

Under 2015 inför vi debitering
av varmvatten. Du kan följa Din
egen förbrukning genom Home
Solutions hemsida. För detta
(och även för att se Din
elförbrukning) behöver du en
kod som Du erhåller genom
styrelsen.

!

Behöver Du nya taggar kan Du
göra en beställning via mail till
styrelsen. Tänk på att alltid
ange Ditt namn och lägenhetsnummer (3-siffrigt) vid
korrespondens med oss. Priset
är 100 kr för röd tagg (endast
port) och 150kr för blå tagg (full
behörighet). Port och
bomnycklar måste Du beställa
via HSB Servicecenter.

!

Vi får många klagomål på
boende som borrar och spikar
på obekväma tider. Tänk på att
borrande ofta hörs i hela
trapphuset och renovera endast
under de tider som finns föreskrivna i våra ordningsregler.

!

Om Du anlitar ett byggföretag
för renovering så måste Du
meddela dem att vi inte tillåter
parkering utanför våra portar
och inte heller tillhandahåller
några P-tillstånd. Bilar som
påträffas på våra innergårdar
kommer att bötfällas.

!

Du vet väl att Du kan hjälpa
föreningen att spara pengar
genom att trycka ihop Dina
förpackningar som Du slänger i
våra miljöhus. Tänk också på att
skölja ur mjölkförpackningar och
liknande så att vi alla slipper
obehagliga doftupplevelser.

!

Kuvert och liknande hör inte
hemma i tidningsåtervinningen.
Dessa sorteras som hushållssopor.

!

Angående matavfall så kommer
nya, bättre rutiner leda till att vi
i fortsättningen slipper flugor
och andra småkryp. Du kan själv
hjälpa till genom att alltid
använda de papperspåsar som
är till för matavfall och som
finns i matavfallsrummen i våra
miljöhus.

Övernattningslägenheten
Vår övernattningslägenhet är populärare än någonsin,
vilket naturligtvis är mycket glädjande. Trycket har varit
enormt under sommaren och det har tyvärr lett till att vi
måste göra ett par smärre tillägg i de avtalsvillkor som
gäller för hyra av denna.
Tillägget innebär att om Du blir tvungen att avboka (oavsett
anledning) måste Du meddela styrelsen detta senast 5
dagar innan aktuell uthyrningsperiod. Gör Du inte detta
kommer vi att debitera en avbokningsavgift. Mer om detta
kan Du läsa i avtalet som Du får i samband med Din
bokningsförfrågan.
Under sommarmånaderna har det dessvärre förekommit
en hel del fall där man inte fullföljt sin bokning och ej heller
meddelat styrelsen detta – något som lett till att andra
som önskat hyra lokalen stått utan boende under samma
tidsperiod.
Läs mer om övernattningslägenheten på vår hemsida.
Vill Du redan nu göra en bokning kontaktar Du Ann Sofie
Hagberg i styrelsen.

Öppettider i våra grovsoprum
I samband med att vi inför öppning
med tagg till våra grovsoprum
kommer vi också att begränsa
öppettiderna till dessa. I
fortsättningen kommer Du alltså inte
att komma in med nyckel.
Har Du skräp som ska slängas i våra
grovsoprum är det följande
öppettider som gäller:
Alla dagar: 08:00 – 20:00
För detaljerad information om vad Du får slänga i våra
grovsoprum, vänligen besök vår hemsida.
Ska Du slänga miljöfarligt avfall, kyl/frys, färg etc. kan Du få ett
passerkort till Petterboda genom styrelsen.
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Inte så trevligt!

Under den senaste veckan har vi fått en hel drös mail
från upprörda boende (och mäklare) som hört av sig
om hundägare som låter sina djur uträtta behoven
mot såväl fastigheter som inne i våra trapphus.

Skärpning, ni hundägare som är skyldiga till
detta!
Om det inte upphör kommer vi att vidta betydligt
hårdare åtgärder. Det är inte trevligt för någon (och
speciellt inte för besökare eller bostadsspekulanter)
att behöva kliva i eller runt en pöl av illaluktande kiss.

Expeditionens öppettider
Under hösten 2014 har vi öppet
under följande onsdagar mellan
18:30-19:30:
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december
Behöver Du komma i kontakt med oss
utöver ovanstående tider så kan Du
slå en signal till någon i styrelsen.
Telefonnummer till samtliga
styrelsemedlemmar hittar Du här
nedan.

BRF GÄDDAN - STYRELSE 2014
Ordförande

Anders Olsson

Telefon: 070-341 88 04

Vice Ordförande

Stefan Elenius

Telefon: 070-401 10 28

Sekreterare

Margareta Sverkersdotter

Telefon: 070-644 99 49

Kassör/Ekonomi Leif Wågensand

Telefon: 070-511 10 23

Ledamot

Dan Asplund

Telefon: 070-537 74 80

Ledamot

Lars Lagerstedt

Telefon: 070-955 93 31

Suppleant

Ann-Sofie Hagberg

Telefon: 073-339 26 40

Suppleant

Debbie Hansson

Telefon: 076-327 30 73

BRF Gäddan
Sikvägen 47
135 41 Tyresö
Telefon: 08-798 76 01
Mailadress:
brf.gaddan@comhem.se
Hemsida:
www.brfgaddan.se

