
 

Lite kort om: 

NYHETSBREV 
D E C E M B E R  2 0 1 3  

God Jul  
&  

Gott Nytt År 

P-platser 
Vi har nyligen färdig-
ställt 6 nya 
P-platser inom vårt 
område. 4 bakom 
långhuset (31) och 2 
på den nedre 
parkeringen. 
Projektering för 
ytterligare p-platser 
pågår och informeras 
om inom kort. 

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. 

8 januari 

22 januari  

5 februari 

19 februari 

5 mars 

19 mars 

2 april 

16 april 

30 april 

14 maj 

28 maj 

11 juni 

På följande sidor kan Du läsa 
mer om vart Du vänder Dig med 

Dina frågor och funderingar. 
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Våra miljöhus 
Eftersom det verkar råda stora oklarheter kring 
hur våra sopor ska sorteras så kommer här en 

liten presentation kring vad som gäller: 

Vi har 5 miljöhus för hushållssopor 
Inom BRF Gäddan tillämpar vi sopsortering. Det gör vi framför 
allt för att vi värnar om vår miljö men också för att hålla nere 
våra kostnader. På grund av att det slarvas enormt så betalar 
föreningen enorma extrakostnader år efter år för helt onödig 
hantering och sortering. Ju mer Du hjälper till att sortera 
desto mer kan vi lägga till konton för vettiga investeringar.  

Att tänka på: 
Det är Du själv som boende i föreningen som får stå för 
dessa extra och onödiga kostnader genom höjda 
avgifter/hyror!!  

I miljöhusen är det inte tillåtet att slänga möbler, kläder, 
byggavfall, miljöfarligt avfall, kyl, frys spis eller annat som inte uppfyller 

• Hushållssopor (brännbara)  
• Wellpapp och kartong 
• Pappersförpackningar 
• Tidningar 
• Plastförpackningar (hårda 

och mjuka) 
• Metall 
• Glas (färgat och ofärgat) 
• Elektronik 
• Glödlampor och lysrör 
• Batterier 
• Matavfall 

 
 

Du sorterar enligt följande: 
 

Hushållssopor: Hit räknas allt som inte kan sorteras enligt listan 
till vänster. En förutsättning för att Du ska kunna slänga det i 
dessa kärl är att allt material är brännbart och inte är 
miljöfarligt 
Wellpapp, emballage och kartong: Dessa ska vara hopvikta och 
rensade från frigolit och papper. 
Pappersförpackningar: Hit hör exempelvis mjölkförpackningar, 
flingpaket, sockerpåsar, pastapaket, skokartonger och 
toalettpappersrullar. OBS! Kuvert läggs bland hushållssopor! 
Plastförpackningar: Exempel: Flaskor, dunkar, små hinkar, 
plastpåsar, refillpaket, plastfolie. Hit hör även frigolit, plastpåsar 
och kött-, kyckling- och fisktråg. Mjölkförpackningar är inte av 
plast - dessa slängs i kärlen för pappersförpackningar. Detta är 
ett av våra vanligast förekommande fel. Plastförpackningar ska 
läggas löst i behållaren – alltså inte i hopknutna plastpåsar! 
Plastartiklar som möbler eller leksaker lämnas som grovavfall. 
Metall: Här slänger Du konservburkar, resterna av värmeljus, 
burklock, kapsyler, tuber och aluminiumfolie- och formar.  
OBS! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall 
på Kretsloppscentralen i Petterboda. 
Glas: Sorteras efter färgat och ofärgat glas och slängs i 
respektive kärl. Keramik, porslin och övriga produkter som inte 
är förpackningar lämnas som grovavfall (alltså i grovsoprum). 
Elektronik: Man kan enkelt säga att elprodukter är allt som har 
sladd eller batteri. Det är förbjudet att lämna sådana produkter 
med hushållsavfall eller bland grovsopor! 
Tidningar: Tidskrifter, kataloger, reklamblad, kontorspapper och 
broschyrer. Observera att inga plast- eller papperspåsar hör 
hemma i tidningsbehållaren!  
Matavfall: Slängs numera i de bruna komposteringskärlen. 
Ingen plast i dessa kärl!  

 

Vi hoppas att denna lilla 
vägledning ska leda till en ökad 

förståelse för vikten att 
sortera. Vi uppmanar Dig som 
fortfarande inte förstår varför 
vi sopsorterar att åtminstone 
slänga Ditt avfall i kärlen för 

hushållssopor  
(under förutsättning att de är 
brännbara och inte innehåller 

miljöfarligt avfall). 
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Vi får fortfarande väldigt många frågor om var man ska vända sig 
med olika frågor. 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 framsidan av detta nyhetsbrev. 

Behöver Du akut hjälp? 
Exempelvis vid vattenskador eller om Du upptäckt skadedjur 

ringer Du HSB Servicecenter - Felanmälan.  
Numret till HSB Servicenter är 010-442 11 00. Efter ordinarie 

kontorstid (vid akuta ärenden) ringer Du jouren på telefon:  
08-695 00 00. 

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: 08-798 60 65. 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. 

Problem efter stambytet? 
Fungerar inte spolknappen? Problem med dålig lukt? Handfat 

som lossnat? Ingen golvvärme?  
Samtliga ärenden som rör stambytet eller badrumsrenoveringen 
ska rapporteras via HSB Felanmälan (se ovan). Vi behandlar inga 

ärenden som kommer in via mail till styrelsen! 

Saknar Du el i Din lägenhet? 
Kolla först Din el central 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. 

Behöver Du nya taggar, ändra nummer till porttelefonin 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 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 på utsidan av Din 

ytterdörr.  

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

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

Övriga frågor? 
Kontakta styrelsen för vägledning. 

 

Ny i föreningen? 

Då har Du säkert massor av 
funderingar kring hur saker och 

ting fungerar. Vi har vår expedition 
öppen varannan onsdag (jämna 

veckor - se vår hemsida eller anslag 
i portuppgångar för dagar/tider). 

Välkommen att höra av Dig till 
någon i styrelsen för ytterligare 

information. 

 

Nya grannar! 

I dagarna påbörjas bygget av nästa 
etapp på Siklöjevägen. Totalt 51 

lägenheter fördelade på tre stycken 
fyravåningshus ska uppföras på 
marken mellan vår parkering på 

baksidan av långhuset och de 
nyuppförda husen i BRF Rödingen. 
Etableringen kommer säkert att 
påverka in- och utfarter till vårt 

område. Arbetet beräknas färdigt 
till sommaren 2015.   
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Inför 2014 
Information från valberedningen 

Valberedningen har nu börjat sitt arbete med rekrytering 
av nya ledamöter och suppleanter som är intresserade av 
att arbeta för BRF Gäddan. Är Du intresserad av 
styrelsearbete kan Du kontakta någon i valberedningen. Vill 
Du veta mer om vad det innebär kontaktar Du 
styrelseordförande.   

Valberedningen når Du enklast genom att ringa: 
Mattias Kvick: 070-755 18 08 
Berit Corre: 073-768 79 66 
Richard Nirling: 070-676 84 40 

Trivselgruppen 
Vi letar fortfarande efter Dig som vill vara med och 
anordna träffar, fester och andra roliga aktiviteter åt 
våra föreningsmedlemmar och hyresgäster. 
Inriktningen på aktiviteter har ändrats från miljö- och 
städ till mer trivselfrämjande aktiviteter. Känner Du för 
att ingå i denna grupp kan Du kontakta: 

Stefan Elenius: 070-401 10 28 
Bo Johansson: 073- 691 39 12 
Sven Forsberg: 070- 582 95 55 
eller 
Ann Bringemo: 070-662 91 47 

Uthyrningslägenheten 
Den lägenhet som finns till uthyrning i föreningen 
kommer inom några månader att göras om och 
läggas ut till försäljning. Som ersättning för denna 
iordningsställs lokalen på Sikvägen 32 inom kort. 
Denna rustas upp med nytt kök, nya golv och möbler 
och blir då en kombinerad umgänges- och 
övernattningslägenhet. Det innebär att förenigens 
ekonomi får ytterligare tillskott genom försäljningen 
och vi får en effektiv och trevlig lokal för våra 
medlemmars gäster.  

Fimpar 
Tråkigt, tråkigt, tråkigt! 

Att vi ens ska behöva skriva detta känns otroligt men 
tyvärr har vi återigen fått in MÄNGDER av klagomål på 
boende som slänger ut fimpar från sina balkonger. 
Detta är givetvis helt förkastligt och helt förbjudet enligt 
våra ordningsregler. Vi i styrelsen tar tacksamt emot 
närmare information om vilka som ägnar sig åt denna 
nedskräpning för vidare åtgärd. 
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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! 

Inom BRF Gäddan är det förbjudet att använda fyrverkerier! 



 

 

 

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 2014. 

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! 

En trevlig julhelg önskar vi i styrelsen för BRF Gäddan! 
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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  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  Lars Lagerstedt   Telefon: 070-955 93 31 

Ledamot  Annica Wiklund   Telefon: 073-511 97 38 

Ledamot  Dan Asplund    Telefon: 070-537 74 80 

Suppleant  Johnny Eriksson   Telefon: 070-888 09 58 

Suppleant  Ann-Sofie Hagberg   Telefon: 073-339 26 40 

 

Här når Du oss i Du styrelsen: 
 


