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Gäddan Nyhetsbrev
Information från Din
Bostadsrättsförening

Att tänka på i jul:
Som alla känner till så brukar det ju bli
extra mycket skräp under jul & nyår. Vi
ber Dig därför att sortera soporna så
omsorgsfullt som möjligt så vi slipper
berg av sopsäckar och kartonger
innan för dörrarna till våra miljöhus.
Julgranar och annat ris slänger Du i
sopkomposten som finns i direkt
anslutning till miljöhuset utanför
Sikvägen 55 alternativt bakom
långhuset i anslutning till miljöhus 1.
Tänk också på att släcka levande ljus
innan Du lämnar bostaden. Så här i
jultider sker många bränder som lätt
kan undvikas. Vi har ”kom ihåg” dekaler
på vår expedition som Du fäster
innanför dörren så att Du får en
påminnelse innan Du går ut att släcka
Dina ljus. Ta kontakt med styrelsen om
Du vill ha en sådan.

BRF Gäddan önskar
alla en riktigt
God jul &
Ett Gott Nytt År!

OBS! INBROTTSVÅG
Beklagligt nog så har vi återigen drabbats av inbrott och stölder i föreningen. Ännu värre är att det finns
anledning att misstänka att de som utför dessa stölder finns bosatta i vår egen förening. De senaste
stölderna omfattar bland annat flertalet dörrstängare (de anordningar som ser till att dörren går i lås
efter öppnande). Vi betraktar detta som förberedelse till inbrott och har därför kontaktat polisen och vår
bevakningspersonal. Vi vill att alla skärper uppmärksamheten och rapporterar om man ser något som
verkar det minsta misstänkt. Styrelsen tar tacksamt emot alla tips!
Pågående brott rapporteras till SOS Larmcentral på telefon: 112
I annat fall ringer Du Polisen på telefon: 114 14

Valberedningen
söker:
Valberedningen letar
fortfarande efter
kandidater som kan tänka
sig att arbeta i vår
styrelse.
Känner Du att Du vill veta
mer om vad arbetet
innebär kan Du ta kontakt
med vår valberedning
eller någon i vår styrelse
som kan ge Dig ytterligare
information.
Valberedningen når Du på
följande telefonnummer:
Margareta
Sverkersdotter
070-644 99 49

Styrelsens
kontaktuppgifter hittar
Du på sista sidan i
detta häfte.

Miljö- och trivselgrupp
Styrelsen kan nu presentera medlemmarna i den
nyinrättade Miljö- och Trivselgruppen
Gruppen leds av styrelseledamoten Lars Lagerstedt som är vår
organisatör för studie- och fritidsverksamhet. I övrigt består
gruppen av sex personer, varav fyra är medlemmar i föreningen
samt två är representanter för hyresgästerna. Gruppen väljs på en
tid av 2 år.
Gruppen har för avsikt att anordna aktiviteter för trivsel och
boendemiljö och sammankallas minst 2 gånger/år (vår och höst).
I detta arbete ingår bland annat, vår- och höststädningar, skötsel av
blommor och växter samt att ordna gårdsfester och andra
aktiviteter. Vår avsikt med tillsättandet av denna grupp är att stärka
gemenskapen i föreningen samtidigt som vi minskar kostnader
med hjälp av egna arbetsinsatser.
Förutom styrelsemedlemmarna Lars Lagerstedt, Bo Johansson
och Stefan Elenius ingår:
Anne Bringemo och Sven Forsberg som representerar våra
medlemmar.
samt:
Lotta Sandberg och Tina Godinho som representerar våra
hyresgäster.

Fyrverkerier

Att använda fyrverkerier inom tätbebyggt område är förbjudet enligt svensk lag och
givetvis gäller detta även inom BRF Gäddans område. Att skjuta raketer, kasta
smällare eller annat brandfarligt material från balkongerna är inte bara förenat
med livsfara – det är också strikt förbjudet. Det gäller även cigaretter och fimpar.
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Stambytet
Sopberg!
Vi har fått in en hel del
klagomål angående
tömningen (eller rättare
sagt den uteblivna
tömningen) av soporna i
våra miljöhus.
Vi är givetvis medvetna om
problemen detta har
åsamkat föreningen och för
i nuläget en dialog med
såväl kommun som SITA
som ansvarar för
hämtningen om varför
detta inte skötts på ett
tillfredsställande sätt.

Som bekant är snart
stambytet ett minne
blott. Man har nu
avverkat samtliga hus
och endast
småkompletteringar
efter besiktningarna
kvarstår liksom lite
uppröjning kring våra hus och i källare.
Av de enkäter vi skickat ut framgår tydligt att
majoriteten är otroligt nöjda med såväl
arbetsinsatserna från vår entreprenör som med
utformningen av de nya badrummen. De anmärkningar
och synpunkter vi fått in från Er boende har vi givetvis
tagit på största allvar och framfört till alla berörda
parter.
Vår entreprenör kommer att finnas kvar till i mitten av
februari för att utföra de sista justeringarna samt röja
undan efter sig.
Vi vill passa på att tacka alla som på något sätt varit
delaktiga i detta arbete och vill även tacka alla våra
boende för visad tolerans under dessa snart 2 år som
projektet rullat.

Felanmälan
HSB
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

Nya köplatsregler till garage
och parkeringsplats
Då efterfrågan på parkeringsplatser och
garage är betydligt större än tillgången har vi
tvingats vidta följande åtgärder:
• Den som fått 3 erbjudanden och tackat nej
till samtliga förlorar sin plats i kön.
• Det är möjligt att samtidigt stå i kö för både
varm- och kallgarage.
• Den som av någon anledning tills vidare inte
vill ha några erbjudanden kan ha sin plats i
kön vilande. Då kommer inga nya förslag att
skickas ut förrän platsen aktiverats på nytt
hos HSB.
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EXPEDITIONSTIDER
EFTER JUL & NYÅR
Under vinter/vår 2013 har vi öppet
följande onsdagar mellan 18:30-19:30:
9 januari
23 januari
6 februari
20 februari
6 mars
20 mars
3 april
17 april
15 maj
29 maj
12 juni

Styrelsen gör nu ett kortare uppehåll för julledighet
och finns åter fullt representerade från den
9:e januari 2013
Vill Du under denna period komma i kontakt med någon i
styrelsen ringer Du i första hand någon av följande
styrelsemedlemmar:

Stefan Elenius – 070 4011028
Anders Olsson – 070 3418804
Leif Wågensand – 070 5111023
Dan Asplund – 070 5377480

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

