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Gäddan Nyhetsbrev 
 

Information från Din 
bostadsrättsförening 

Välkommen tillbaka! 
Vi hälsar alla våra boende välkomna tillbaka från en, 

förhoppningsvis, trevlig och avkopplande 
sommarmånad.  

 
I styrelsen har vi inte legat på latsidan. Vi har fortsatt 

med avtalsförhandlingar för att dra in på våra kostnader 
och fastställt nya rutiner för bättre och snabbare 

ärendehantering för er boende. Vidare har stambytet 
rullat på och befinner sig nu i sin sista fas. Om några 

månader kan vi alla glädjas åt nya, fräscha badrum. Den 
statistik vi tagit del av från våra mäklare visar tydligt att 

priserna på våra bostadsrätter ökat avsevärt efter 
genomfört stambyte. På sista sidan i detta 

informationsbrev hittar Du höstens nya expeditionstider.  
(Du hittar dem också på vår hemsida). 

Våra grillplatser! 
Vi tycker det är extra kul att så många av Er boende utnyttjar våra 
härliga grillplatser. Under sommaren har det varit populärare än 
någonsin och inte en helg har gått utan att man kunnat njuta av 

doften från nygrillat. Har Du ännu inte upptäckt hur trevligt det är 
kan vi varmt rekommendera en grillkväll med några goda vänner. 

Tänk bara på att lämna grillplatsen så som Du själv önskar finna den! 

Viktiga Datum 

29/8-2012 
onsdag 

18:30 

1/9-2012 
lördag 
12:00 

8/9-2012 
lördag 
12:00 

24/10-2012 
onsdag 

19:00 
Stimmets 

Skola 

Möte med städ- och 
blomstergruppen. Samling 
18:30 i Styrelsens lokal på 
Sikvägen 47. Läs mer på 
sidan 2.   

Representanter från 
styrelsen visar hur du 
underhåller din garageport. 
Samling 12:00 i Styrelsens 
lokal på Sikvägen 47. Läs 
mer på sidan 3. 

Repetition av 
garageunderhåll. Se ovan 
eller läs mer på sidan 3. 

Alla hyresgäster inbjuds av 
styrelsen till ett allmänt 
informationsmöte. Läs mer 
på sidan 2. 
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Möte med städ- och blomstergruppen 

Efter sommaruppehållet är det åter dags att ta upp projektet som 

startades kort efter BRF Gäddans årsstämma i april. Bland våra boende 

fanns ett stort intresse att själva ta hand om våra innergårdar med 

buskar, växter och blommor samt viss städning. Vid förra mötet 

beslutades om att slå samman de två grupperna (blom- resp. städgrupp) 

till en större grupp och det är nu dags för denna att utveckla projektet 

ytterligare. 

Har Du intresse av att ingå i denna grupp men ännu inte anmält Dig 

finns fortfarande chansen.  

Känner Du att Du vill vara med och bidra med Dina kunskaper för att 

få en trivsammare miljö, umgås med Dina grannar och samtidigt 

minska föreningens kostnader ska Du definitivt komma till styrelsens 

lokal (Sikvägen 47) onsdagen den 29/8 med start klockan 18:30.  

Vi bjuder självklart på kaffe med fikabröd/macka. 

Den 29/8 är det åter dags för våra nystartade grupper att 
träffas för att diskutera och vidareutveckla arbetsplanerna.  

Gäller endast Dig som är hyresgäst 
Som bostadsrättsinnehavare är det naturligt att man vill ha inblick i 

föreningens ekonomi. Man har ju trots allt investerat en hel del 
pengar i sitt boende och vill veta hur denna investering förvaltas. 
Detta kanske inte känns lika självklart för Dig som är hyresgäst.  

Vi är dock helt övertygade om att Du som hyresgäst är minst lika 
intresserad av det som händer i vår förening och vad vi gör för att 

öka trivseln och minska föreningens kostnader. Därför bjuder vi nu 
in Dig som är hyresgäst till en Informations- och diskussionskväll där 
Du får en utförlig presentation av vad vi i styrelsen sysslar med och 

vilka vi är.  

Vi svarar på Dina frågor och tar emot synpunkter under avslappnade 
former. Vi bjuder på kaffe och fikabröd!  

VÄLKOMMEN!    

När? 
Onsdagen den 24/10 med start 

klockan 19:00 

Var? 
Stimmets Skola – Matsalen 

För Vem? 
För Dig som är hyresgäst och vill 

veta mer om styrelsens arbete, 
framföra synpunkter och/eller kritik 

samt träffa Dina grannar under 
avslappnande former.   

Fimpar 
Många har hört av sig till oss 

angående rökning på 
balkongerna. Det verkar som 
att många skulle vilja se ett 

förbud mot detta.  

Det kan vi inte införa men 
däremot skulle vi vilja uppmana 

alla er som slänger ut fimpar 
och annat från balkongerna att 
genast upphöra med det. Detta 

förbud ingår i föreningens 
ordningsregler och borde vara 

en självklarhet för alla.  
Vi hoppas härmed få ett slut på 

denna nonchalans mot Din 
omgivning. 

Skärpning här alltså!    
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Hundar – igen! 
Vi får in väldigt mycket klagomål 

från boende angående löst 
springande hundar inom 

området.  

Vi vill därför återigen påpeka att 
det inom BRF Gäddans område 

råder absolut förbud mot rastning 
av hundar och när Du passerar 

över våra innergårdar med hund 
ska denna hållas kopplad. 

Detsamma gäller om Du har 
hunden med Dig till våra 

grillplatser. Du får heller inte ha 
med Din hund i våra tvättstugor. 

   

Felanmälan HSB 
Servicecenter 

Måndag – fredag 08:00 – 16:30 

(Dag före röd dag 08:00 – 13:00) 

Växel: 010 – 442 10 00 

Felanmälan och Servicecenter: 
010 – 442 11 00 

Jourtelefon övrig tid: 
08 – 695 00 00 

Felanmälan via internet på: 
www.hsb.se/stockholm 

Vill Du kontakta 
oss i styrelsen? 

 Våra kontaktuppgifter hittar Du på baksidan av detta 
informationsblad. Om Du mejlar in Ditt ärende vill vi gärna 

att Du uppger Ditt lägenhetsnummer, namn samt ett 
telefonnummer vi kan nå Dig på. Många av de ärenden vi får 

via mejl går betydligt snabbare att besvara med ett 
telefonsamtal. Dessutom blir det ju betydligt personligare.  

 
Tyvärr kommer vår styrelseledamot Luciano Aliaga att 

lämna styrelsen under september månad. Luciano har varit 
en stark drivkraft i våra avtalsförhandlingar och varit ett 
mycket glatt ansikte utåt då han medverkat under våra 

expeditionsöppna onsdagar.  
Vi vill härmed tacka Luciano för en stark insats i styrelsen 
och önska honom lycka till i sina framtida arbetsprojekt.   

 
Är Du intresserad av styrelsearbete så är Du välkommen att 

kontakta någon i styrelsen så får Du mer information.  

 

Garageunderhåll   

Inför den kommande hösten 
och vintern kan det vara 

läge att se över Ditt garage. 
Vi har vid flertalet tillfällen 
fått mejl från boende som 

inte kommer in i sina 
garage och då speciellt 

under vintermånaderna.  

Våra garage behöver 
underhållas och det är Du som hyr 

garaget som ansvarar för att detta blir gjort. 

Stefan Elenius från styrelsen kommer att ha en genomgång i 
vilka delar som behöver smörjas och demonstrerar samtidigt 
hur du kan öppna Ditt garage om transpondern inte skulle 

fungera. 

Vill Du delta i denna genomgång är det följande dagar/tider 
som gäller: 

lördag 1/9 - kl.12:00 

lördag 8/9 - kl. 12:00 

Vi samlas utanför BRF Gäddans Expedition på Sikvägen 47. 



 

 

 

EXPEDITIONSTIDER 
HÖSTEN 2012 

Under hösten har vi öppet 
följande onsdagar mellan 

18:30-19:30: 
 

8 augusti 
22 augusti 

5 september 
19 september 

3 oktober 
17 oktober 
31 oktober 

14 november 
28 november 
12 december 

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  Stefan Elenius  Telefon: 070-401 10 28 

Sekreterare  Bo Johansson  Telefon: 073-691 39 12 

Kassör/Ekonomi Leif Wågensand Telefon: 070-511 10 23 

Ledamot  Lars Lagerstedt Telefon: 070-955 93 31  

Ledamot  Annica Wiklund Telefon: 073-511 97 38 

Suppleant  Dan Asplund  Telefon: 070-537 74 80  

Suppleant  Johnny Eriksson Telefon: 070-888 09 58 

Suppleant  Per Forsberg  Telefon: 073-958 62 86 

 

STYRELSE 2012/2013 


