Vi önskar er
alla en skön
sommar!

BRF GÄDDAN

NYHETSBREV SOMMAR

Läs mer om:

Semesterstängt på
expeditionen!

• Regler för hundar inom
bostadsområdet
• Golvvärme och
elförbrukning
• Tillträde till källarförråd
• Erbjudande om städhjälp
från Lindalens Städ AB
• Nya regler för kö till
garage och P-platser
• Avlopp och spolning
• Nycklar & taggar
• Nya rutiner för våra
grovsoprum
samt mycket mer…

Styrelsen tar nu ett kortare uppehåll för att ladda
batterierna efter en mycket arbetsam period. Detta
innebär även att vi håller stängt på vår expedition. Behöver
Du komma i kontakt med styrelsen kontaktar Du i första
hand någon av följande personer:
Stefan Elenius – 070 4011028
Anders Olsson – 070 3418804
Leif Wågensand – 070 5111023
Får Du inte tag i någon av ovanstående har Du samtliga
styrelsemedlemmars kontaktuppgifter på anslag i samtliga
portuppgångar samt på baksidan av detta nyhetsbrev.

Under hösten har vi öppet följande onsdagar
mellan 18:30-19:30:
7 augusti

16 oktober

21 augusti

30 oktober

4 september

13 november

18 september

27 november

2 oktober

11 december

Hundregler
inom BRF
Gäddan

Vi får väldigt mycket klagomål på er hundägare som inte följer de
regler som gäller inom Tyresö kommun och även för BRF Gäddan
ur ”Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun”

För att försöka komma
tillrätta med dessa
problem tänkte vi därför
tydliggöra vilka regler
som gäller för hund
inom Tyresö kommun
och som även innefattar
BRF Gäddans område.
Missbruk av de regler
som finns nämnda här
bredvid kan komma att
leda till förverkande
(uppsägning) av
bostadsrätt.

Alla hundar ska vara kopplade inom tätbebyggt område,
oberoende av om hunden är snäll och väluppfostrad. Till stöd
för detta finns ”Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö
kommun” § 15-18. Här följer några utdrag ur dessa:
§ 15: Hundens ägare, den som tagit emot hund för
underhåll eller den som endast vårdar en hund, är skyldig att
följa bestämmelserna i § 16 och § 17.
§ 16: Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats. Hundar
får inte vistas på allmän lekplats. När en hund inte hålls
kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
§ 17: På följande offentliga platser ska förorening efter hund
plockas upp: Gator, gång- och cykelbanor, promenadvägar,
stigar, motionsspår och öppna grönytor.
§ 18: Hund som anträffas lös under omständigheter som
strider mot föreskrifterna i § 16 får omhändertas av
polismyndigheterna.

Inom föreningens område råder strikt koppeltvång och all
rastning av hundar inom föreningens område är förbjuden.
Hundar får inte vistas på grönområden, grillplatser eller
lekplatser inom BRF Gäddan.
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Källarutrymmen
&
Miljöhus
För att komma tillrätta med
inbrott, skadegörelse och spring
i våra källarförråd nattetid har vi
beslutat att från och med den
1/9 - 2013 hålla dessa
utrymmen låsta mellan klockan
23:00 – 05:00.
Vi har även bytt ut alla
låscylindrar så att man numera
enbart kan beträda våra
källarutrymmen med tagg.
Även miljöhus 1 och 2 (bakom
långhuset) har nu försetts med
tagg/kortläsare vilket betyder
att man numera inte kan komma
in med nyckel.
Inom en snar framtid kommer vi
även att stänga våra
grovsoprum. Detta innebär att
Du som har sopor som ej tillåts i
våra miljöhus själv får se till att
dessa forslas till närmaste
återvinningsstation. Den främsta
orsaken till stängningen är att
det slarvas alltför mycket med
vad som får slängas i dessa
soprum. Föreningen betalar
stora kostnader varje år till följd
av detta slarv.
Behöver Du passerkort till
Petterboda återvinningscentral
kontaktar Du styrelsen.

Som bekant har vi ju anlitat ett nytt städbolag inom
BRF Gäddan. I samband med detta vill Lindalens Städ
(som är vår nya städentreprenör) informera om
följande erbjudande.
Vi erbjuder medlemmarna städning, samt fönsterputs
med 10 % rabatterat pris vid upprättning av
abonnemang!
Prisexempel:
3 rum och kök. Löpande städning två timmar
varannan vecka.
Kostnad per tillfälle vid nyttjande av RUT: 392,00 kr
(värde: 430,00 kr. Priset inkluderar inställelseavgift
om 50,00 kr)
4 rum och kök. Löpande städning tre timmar
varannan vecka.
Kostnad per tillfälle vid nyttjande av RUT: 563,00 kr
(värde: 620,00 kr. Priset inkluderar inställelseavgift
om 50,00 kr)
Prisexempel ovan är grundade på tidigare
städuppdrag men självklart skräddarsyr vi varje
uppdrag enligt kundens egna behov och önskemål.

Lindalens Städ & Hemtjänst erbjuder genomgående
städning av hög kvalitet. Vi är ett privat företag med
lång erfarenhet av städning inom alla områden och
utföranden. Vår service och goda rykte grundar sig på
ett väl utfört arbete samt hänsyn till kundens egna
önskemål!
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Viktig information gällande golvvärmen i
badrummen!
Efter stambytet och badrumsrenoveringen har vi fått
in väldigt mycket frågor avseende elförbrukningen i
våra lägenheter. Vi tänkte därför passa på att ge
några riktvärden för hur mycket golvvärmen bidrar till
elkostnaden.
Den termostat som finns monterad i de flesta av våra
lägenheter har en knapp för justering av
temperaturen på en skala från 1-6 där varje steg
motsvarar ungefär 8°C.
Våra beräkningar visar att
en inställning på skala 3
motsvarar en elkostnad på
ungefär 4 kronor/dygn.
Höjer Du bara ett halvt steg,
till 3.5 på skalan ökar
kostnaden till runt 6
kronor/dygn.

Nya köregler
Som bekant råder det ju större
efterfrågan på garage och P-platser än
vad tillgången medger. Vi har därför
beslutat att införa följande nya
köregler till garage och P-plats att
gälla i sin helhet från den 1/9-2013:
1

Det finns 6 olika köer:
• Varmgarage
• Kallgarage
• P-plats med el
• P-plats utan el
• Mc-plats
• Byteskö
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Du som väljer intresse för
garage får välja antingen kö
för kallgarage eller
varmgarage. Ej båda.

3

Vilandekön upphör i sin
helhet från och med 1/9
2013.

4

Den som 3 gånger tackar nej
till anvisad plats mister sin
köplats.

5

Den person/lägenhet som
redan har garage får stå
tillbaka till förmån för annan
köande utan plats.

6

MC-kön fungerar oberoende
av andra köer.

Skulle Du exempelvis höja till
5 eller 6 på skalan kan Du ju själv räkna ut att
elförbrukningen ökar markant.
Observera att kostnaden är ungefärlig och påverkas
av yttre faktorer som exempelvis övrig lägenhetstemperatur och luftdrag etc.

Grovsopor i miljöhusen!
Tråkigt nog måste vi återigen påminna om att
grovsopor INTE hör hemma i våra miljöhus. Vi har ett
antal grovsoprum där Du kan slänga sådant som inte
hör hemma i miljöhusen. Utöver det får vi otaliga
rapporter från boende som tröttnat på slarvet i
sorteringen och vi vill gärna se en skärpning på det
här området som kostar föreningen stora summor
varje år.
Hur svårt kan det vara att skilja plast från papper?
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Inga specifika önskemål beaktas utom i
byteskön. I byteskön måste önskemål
vara specificerade med nummer på de
platser som önskas.

Stopp i avloppen?
Tillhör Du dem som ofta har stopp i
köksavloppet?
Tänk då på följande:
Fett är den största boven då det gäller stopp i
avloppet. I och med att fettet kyls av när det
spolas ner fastnar det lätt på rörets insida och
bildar proppar. Torka alltid ur stekpanna och
dylikt med papper innan du diskar. Har du
mycket fett så är det bättre att hälla över detta i
exempelvis en tom mjölkförpackning, tidning
eller liknande för vidare transport till våra
miljöhus. När Du sedan försöker rensa avloppet
med kaustiksoda så
förvärrar faktiskt sodan
läget och fettavlagringarna byggs på.
Andra orsaker till stopp
i våra köksavlopp är
kaffesump, teblad och
äggvita.
Ett sätt att undvika
stopp är att någon
gång/månad spola några minuter med hett
vatten och sedan trycka ut en klick diskmedel
eller såpa i diskhon och spola i ytterligare 10-20
sekunder.
De vanligaste orsakerna till stopp i våra
toaletter är doftbehållare som lossnat och
spolats ner, sen fastnar annat i sin tur på dessa
behållare.

Rökning!
Vi har fått påtryckningar på att återigen ta
upp det här med rökning på balkongerna som
dessvärre besvärar många boende. Vi kan
tyvärr inte förbjuda detta men ber er som
måste röka att visa Dina grannar hänsyn.
Givetvis så slänger Du inte ut fimparna från
balkongen!

Grillplatser
Det är verkligen kul att se att så många
utnyttjar våra grillplatser. Vi vill dock påminna
om att lämna grillplatsen som Du själv önskar
finna den. Hundar är inte tillåtna vid våra
grillplatser!

Cykelförråd
Vi har nu rensat färdigt i våra cykelförråd vilket
innebär att det återigen finns gott om plats att
förvara cykeln inomhus.

Störningsärenden!
Så här i sommartider får vi mer rapporter om
störningar än andra tider på året. Störs Du av
högljudda grannar och ingenting hjälper så
ringer Du störningsjouren
(Bevakningsassistans) på tel: 08-798 60 65
Hjälper inte det så ringer Du Polisen på tel.
114 14

Frågor?

Andra bovar som orsakar stopp är bland annat
tops, bindor, blöjor, små förpackningar och
kattsand.
Ja, hur otroligt det än låter så spolar faktiskt
vissa människor ner kattsand i våra toaletter.

Har Du frågor, synpunkter eller behöver
komma i kontakt med styrelsen. Skicka ett
mail till brf.gaddan@comhem.se
Ange alltid namn, telefonnummer och
lägenhetsnummer vid korrespondens med oss

Taggar!
Föreningen är nu klar med den omfattande genomgången av taggsystemet. I stort så innebär
det att vi raderat närmare 800 taggar som funnits registrerade på er boende men som inte
rapporterats in. Därmed har vi alltså ytterligare bättrat på säkerheten i vårt område.
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Behöver Du komma i kontakt med HSB?
Servicecenter: Telefon 010-442 11 00
(Vardagar 08:00-16:30, Dag före helgdag 08:00-13:00)
E-post: servicecenter.stockholm@hsb.se
Felanmälan: www.hsb.se/stockholm, klicka på ”Kontakt”
Vid akuta fel (utöver ovanstående tider) ringer Du HSB
Jour: 08-695 00 00
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BRF GÄDDAN - STYRELSE 2013
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

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

