BRF GÄDDAN

SOMMAR 2015

NYHETSBREV
PARKERING
Inom kort försvinner möjligheten att
parkera längs sidan av Sikvägen,
alltså på den yta som löper längs
sidan från Siklöjevägen upp mot
vändplan vid Sikvägen 45.
Dessa platser ersätts av de platser
som redan i dagsläget finns
tillgängliga på den P-yta som ligger
mellan våra garage och Tyresö
Rackethall.
Anledningen är främst att vi vill
bespara våra nya grannar i BRF
Pigghajen att ständigt blicka ut på
husbilar och andra stora fordon som
står felparkerade på denna yta men
också för att förbättra
framkomligheten på Sikvägen.

FARTHINDER
I ett led att komma åt all onödig
bilkörning anlägger vi inom kort
fartgupp inom hela vårt område.
Dessa ska förhoppningsvis komma
åt den snabba och olovliga
bilkörning som ofta förekommer på
innergårdarna samt få ner
hastigheten hos de som trots allt
behöver komma fram.

NYA LEKPLATSER
Som de flesta av er kanske noterat så börjar våra lekplatser
bli färdiga – och vilken succé! Det känns verkligen roligt att
se så många barn leka på våra innergårdar. Vi har fått
otroligt mycket beröm för dessa, såväl från våra egna
medlemmar som från andra boende i Tyresö.
För er som har funderingar kring staket runt gungorna kan vi
meddela att reglerna för gungställningar har ändrats sedan
några år tillbaka vilket innebär att det inte längre finns några
krav på att dessa ska vara inhägnade. På sikt innebär detta
en stor besparing för oss alla då dessa kräver en hel del
underhåll.
Vi har utformat lekplatserna så att man har olika aktiviteter
på de olika platserna. Detta innebär mer spring mellan de
olika områdena vilket du som absolut måste köra bil på våra
innergårdar får vara uppmärksam på.
Utanför Sikvägen 32 har vi även uppfört en pergola som är
tänkt att fungera som samlingsplats för såväl unga som
äldre.
Inom kort placeras även bänkar och bord ut kring våra
lekplatser.

Enligt Tyresö Kommunallag och våra egna regler inom
bostadsrättsföreningen är det absolut förbjudet för
hundar och andra husdjur att vistas på våra lekplatser
samt alla angränsande gräsytor. Överträdelse mot
dessa regler kommer att polisanmälas!

Sommar innebär semester och solresor för många. Tyvärr
innebär det också fler bostadsinbrott. Vi vill därför
uppmana alla som är kvar hemma att hålla ett vakande
öga på obehöriga som rör sig i vårt område. Styrelsen tar
inte semester vilket innebär att du alltid kan lämna information till
oss under hela sommaren.
Pågående brott ska alltid anmälas till Polisen på telefon 112.
Redan utförda brott anmäler du till Polismyndigheten på telefon 114 14.

Balkonger, rökning & skräp!
Vi får oerhört många klagomål på folk som röker på sina balkonger.
Tyvärr kan vi i styrelsen inte förbjuda rökning på balkongerna men vi
vill uppmana alla som röker att tänka på sina grannar. Cigarettrök
letar sig otroligt lätt in i intilliggande lägenheter.
Tobaksrökning från grannar hindrar tyvärr väldigt många som är
känsliga eller allergiska att vistas på sina egna balkonger.
Det är absolut förbjudet att slänga fimpar och annat skräp från
balkongerna. Tänk också på dina gäster – de är ju inte så trevligt att
mötas av fimpar och skräp utanför våra entréer.
All form av grillning är förbjuden på balkongerna!

Grillplatser
Under sommarmånaderna är det extremt stort tryck på
våra grillplatser vilket givetvis är oerhört roligt. Tänk
gärna på de som kommer efter dig och lämna grillen i
samma skick som du själv önskar finna den. Tänk på att
plocka bort skräp såsom burkar, flaskor och
engångsgrillar.
Hundar och andra husdjur är inte tillåtna på våra grillplatser.

Infartsbommar!
Det finns en anledning till att vi har infartsbommar till vårt
område. Några av dessa är att vi vill slippa buskörning och
onödig trafik inom området. Trots detta ser vi dagligen boende i
vårt område som absolut måste köra ända fram till porten för att lasta ur
sin matkasse. Där står man sen parkerad och hindrar på så sätt eventuella
utryckningsfordon, gående och lekande barn.
Med bommarna vill vi också hindra obehöriga från att köra in i vårt område. Detta minskar inbrott
och förstörelse.
Med de nya lekplatserna ser vi också massor av barn som springer mellan dessa varpå risken för att
köra på någon givetvis ökar.

SKÄRPNING HÄR ALLTSÅ!
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Miljöhus & sopsortering
Det har kommit brev till styrelsen från några riktigt upprörda
boende. Det gäller en av de punkter som vi alltid får påminna om,
vilket känns tråkigt och lite ledsamt eftersom slarvet med att följa
just denna punkt drabbar föreningen (och indirekt dig som boende)
med stora kostnader som följd.
Det handlar förstås om sopsorteringen
i våra miljöhus där det slarvas mer än
någonsin.
Trots att vi gång efter annan alltså
påminner om vikten med att sortera rätt så finns
det vissa boende som helt och hållet nonchalerar de regler
som gäller.
Vi har satt upp tydliga skyltar med bilder på var de olika
förpackningarna ska läggas men för vissa medlemmar verkar det
alltså väldigt svårt att tyda dessa. Bilden här intill är tagen nyligen i
ett av våra miljöhus och speglar hur det alltför ofta ser ut.
Att vidare försöka dölja allt skräp i en stor sopsäck som man sedan
slänger bland de brännbara hushållssoporna anser vi är helt
förkastligt och visar på total brist på miljöhänsyn och för de extra
kostnader detta medför.
Du som samlar all plast eller papp i en påse – se till att tömma denna på rätt plats och släng
sedan påsen i rätt kärl!
I vår Informationsbroschyr finns tydliga föreskrifter hur de olika soporna ska sorteras. Vi sorterar
för att förbättra vår miljö och hålla nere produktionskostnader i samhället.
Alla vi som sorterar gör det också för att vi vill värna om miljön för våra barn som växer upp med
allt större sopberg och den miljöförstöring detta leder till i längden.
Bifogat detta Nyhetsbrev finns en anvisning till hur soporna ska sorteras. Är du osäker kan du ju
alltid ta med denna ner till Miljöhuset nästa gång du ska slänga ditt avfall. Informationen finns
också att tillgå via vår hemsida.
Du som redan sorterar rätt kan hjälpa oss att lösa detta problem genom att själv påtala för dessa
miljöbovar hur viktigt det är med sopsorteringen!

Miljö & Trivselgruppen
Miljö och Trivselgruppen har bytt namn och kallas numera enbart för Trivselgruppen. Tanken är
att man i fortsättningen ska arbeta för en högre trivsel med gemensamma aktiviteter för alla
medlemmar i vår förening. Här är några av de aktiviteter som finns inplanerade under året:
23/8: 12:00-15:00
4/10: 11:00-14:00

Gårdsträff med invigning av våra nya lekplatser. Fiskdamm för
barnen, korvgrillning, kaffe, saft & bullar.
Höstträff med plantering av lökar och jordförbättring i våra rabatter.
Städning om/där det behövs. Korvgrillning, kaffe, saft & bullar

Vill du komma i kontakt med Trivselgruppen ringer du någon av följande:
Bibban Corre Forsberg: 073-768 79 66
Carina Fagerström: 073-937 77 79
Lotta Jergander: 070-818 05 19
Else-Marie Svensson: 070-590 02 36
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Vi har stängt för semester och öppnar åter den 19/8.
Behöver du under sommaruppehållet komma i kontakt
med någon i styrelsen når Du oss på något av
nedanstående nummer:
Givetvis kan Du alltid maila till oss – glöm då inte att ange
Ditt 3-siffriga lägenhetsnummer, namn och
telefonnummer så att vi lätt kan nå Dig.
Felanmälan till HSB görs som vanligt på telefon:
010-442 11 00

TREVLIG SOMMAR!

Under hösten har vi öppet
följande onsdagar mellan
18:30-19:30:
19 augusti
2 september
16 september
30 september
14 oktober
28 oktober
11 november
25 november
9 december

BRF GÄDDAN - STYRELSE 2014
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

Stefan Elenius

Telefon: 070-401 10 28

Ledamot

Lars Lagerstedt

Telefon: 070-955 93 31

Ledamot

Ann-Sofie Hagberg

Telefon: 073-339 26 40

Suppleant

Debbie Hansson

Telefon: 076-327 30 73

Suppleant

Anders Kindblom

Telefon: 070-577 69 83

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

