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NYHETSBREV
Nya regler för Pplatser & garage
Styrelsen har förändrat reglerna för kö
till P-plats och garage. Följande gäller:
Det finns 7 typer av kö för garage och
parkeringsplats och Du kan bara stå i
EN kö. När Du ställer Dig i kö är det
därför viktigt att Du meddelar HSB
vilken kö Du vill ställa Dig i. Du har
följande alternativ att välja bland:
• Varmgarage
• Kallgarage
• P-plats med el
• P-plats utan el (snabbast kö)
• MC-plats
• Byteskö
• Kö för plats #2
(Den sistnämnda kön är till för dem som
har 1 P-plats/garage och köar för plats
#2).
OBS! Dessa erbjuds enbart plats om kön
till plats 1 är tom.
Den som 1 gång tackat nej till anvisad
plats mister sin plats i kön.
MC-kön fungerar oberoende av andra
köer.

Välbesökt föreningsstämma
Fler än vanligt dök upp på årets föreningsstämma som hölls
i Stimmets Skolas matsal den 6/5 och det blev väldigt
trångt för de sist anlända. Det är kul att fler engagerar sig i
föreningens angelägenheter. Den främsta orsaken till att så
många besökte årets stämma var förstås ett par motioner
som fick många medlemmar att ta sig ner till Stimmet för
att göra sina röster hörda. Om Du missade stämman så kan
Du läsa vad som avhandlades i stämmoprotokollet som nu
finns att ladda ner via vår hemsida. Du kan också hämta det
på vår expedition under våra normala öppettider.

Noterat från stämman

Vi välkomnar
Debbie Hansson
som ny suppleant
i styrelsen och
tackar Johnny
Inga specifika önskemål om plats
beaktas utom i byteskön. I denna måste Eriksson för hans
önskemål vara specificerade med
tid i styrelsen.
nummer på den plats som önskas.
Efter stämman
Enligt föreningens regler får det till varje
avgick även
lägenhet hyras ut maximalt 2
Annika
biluppställningsplatser varav max. 1
Bergström på
garage. Det innebär att om man har 1
grund av flytt till
kallgarage och får tillgång till 1
en av våra
varmgarage så måste kallgaraget
grannföreningar.
återlämnas till kön.

Det blev tummen
ner för såväl
avgiftsbeläggning
av våra
tvättstugor som
en höjning av
avgifterna för våra
P-platser och
garage. För att
komma tillrätta
med de långa
köerna till
garage/P-plats
har vi däremot
ändrat något i
våra regler. Läs
mer här intill.

Styrelsen arbetar
vidare med frågan
om insynsskydd till
våra källarfönster
samt en del andra
frågor som
framställdes innan
stämmans
öppnande. Vi vill i
samband med
denna fråga
uppmana de boende
som har saker
placerade i dessa
källarfönster att
(om möjligt) plocka
bort onödigt
material som täcker
fönstren.

Mjölkförpackningar
Det verkar som att mjölkförpackningar av typen
som Du ser här intill vållar stora bekymmer bland
våra medlemmar. Förpackningen hittar vi
ständigt i kärlen för plast. Läser Du ordentligt
på förpackningen så ser Du att den ska
sorteras som pappersförpackning., korken däremot
som plast. På i stort sett allt förpackningsmaterial framgår tydligt hur det
ska sopsorteras. Är Du osäker så har vi en utförlig guide för avhämtning på vår expedition.
Vägledning i sopsortering finns även på Tyresö kommuns hemsida samt i våra miljöhus. Alla
förpackningar ska sköljas ur innan de lämnas till sortering.

Dags för kameror!
Beslutet att installera kameror i våra miljöhus har diskuterats en
längre tid och nu är beslutet fastställt. Trots att vi vid upprepade
tillfällen ibland annat våra Nyhetsblad noterat vikten av att
sortera rätt är det många medlemmar som helt nonchalerar
detta. Detta bidrar givetvis till ökade kostnader för föreningen,
alltså för oss alla. Tragiskt att vissa inte förstår att det är alla
som drabbas genom (i slutändan) ökade månadsavgifter. Blir
situationen inte bättre efter uppsättning av kameror kan vi inom
kort räkna med avgiftshöjningar för våra lägenheter.
Kamerorna kommer att monteras upp i samtliga miljöhus under
sommaren.

Grillning
Hör Du till dem som gillar att grilla på sommaren?
Då är Du inte ensam. Inom föreningen finns 5 anlagda grillplatser
med tillhörande bord och bänkar. Grillarna rengörs varje vecka av
HSB Mark. Vill Du hellre använda Din egen grill så är det givetvis
okej men då bara i anslutning till våra grillplatser eller på
gräsytorna i direkt anslutning till dessa. Vi har dessvärre fått
klagomål från boende då det grillats på våra lekplatser – detta
är givetvis inte tillåtet. Ej heller att grilla i direkt anslutning till
våra fastigheter. På våra balkonger råder totalt grillförbud,
oavsett vilken typ av grill Du använder.

In Memoriam
En av våra mest flitiga styrelsemedlemmar har
tyvärr gått ur tiden. Den f.d. styrelseledamoten Per
Forsberg var oerhört aktiv och förtroendeingivande
med uppdrag i såväl BRF Laken som i BRF Gäddan.
Med sin gedigna kompetens inom bygg-, anläggningsmark- och fastighetsbranschen har han bidragit med
ovärderlig kompetens till vår förening. Det är med stor
saknad vi minns Per Forsberg och hans engagemang i
vår styrelse. Vi kommer också att sakna hans starka
röstresurser med vilka han bidrog till många
minnesvärda stunder på gårdsfester och andra liknande
tillställningar.
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Matavfall
Du vet väl att BRF Gäddan bidrar till att förbättra vår miljö
genom att samla in matavfall som kan förädlas till biobränsle.
Avfallet lämnar Du i de bruna matavfallskärlen som finns i
samtliga miljöhus. Avfallspåsar hittar Du i miljöhusen och
hållare för dessa påsar, lik den Du ser på bilden här intill, kan
Du hämta på vår expedition (kostnadsfritt).

Gårdsfest med loppis
Det har återigen blivit dags för BRF Gäddans
gårdsfest. För utförligt program, vänligen se våra
anslag i portar och hissar. Vi vill påminna om att det
satsas betydligt mer på loppisen i år. Passa på att
rensa i förråd, källare och garderob, ta med ett bord
eller filt och sälj Dina prylar.
Kanske kan Du själv göra fina fynd?
För barnen blir det bl a fiskdamm, hoppborg och
ansiktsmålning. Vi bjuder på sockervadd, korv med
bröd, kaffe, saft och kakor och givetvis förra årets
braksuccé:
Svennes fantastiska kolbullar – en jämtländsk
favoriträtt. Kom och umgås med Dina grannar och
träffa delar av styrelsen!

Mopeder
Sommartider innebär mopedtider och vi vill därför
påminna om att det inte är tillåtet att busköra
inom området. Vi har redan fått in en hel del
klagomål på mopeder i trapphus och liknande och
vi vill därför påminna om att det är absolut
förbjudet att förvara motorfordon i våra
fastigheter och givetvis även i våra lägenheter.

Ny hissfunktion
På föreningsstämman fick styrelsen i uppdrag att
undersöka om vi kunde få hissarna att gå tillbaka till
bottenvåningen efter uppfärd i våra fastigheter. Detta
har vi nu gjort och inom kort kommer inställningarna
för samtliga hissar att ändras så att de (per
automatik) går ner till bottenvåningen. Skönt för alla
som är trötta att vänta på hissen när man är fullastad
med påsar och dylikt!
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Vi har stängt för semester och öppnar åter den 20/8.
Behöver du under sommaruppehållet komma i kontakt
med någon i styrelsen når Du oss på följande nummer:

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

08-798 76 01
Detta nummer är bemannat hela sommaren och Du får
snabbt svar och hjälp med Dina problem.
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

20 augusti
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december
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