
 

 

Gäddan Nyhetsbrev 
Information från Din bostadsrättsförening 

Föreningsstämman 2012 
Det var fullsatt i Stimmets Skolas matsal när BRF Gäddan bjöd 

in till föreningsstämma den 26/4. Innan stämman var det 
mingel med kaffe och fikabröd medan det diskuterades frågor 

och synpunkter av alla de slag. 

Vi vill passa på att tacka alla som bidrog till att göra 
föreningsstämman till en lyckad tillställning. Vi hade 

rekordmånga deltagare som kom med såväl nyttiga tips som 
värdefulla åsikter. Arbetet med många av förslagen som 

kommit in har redan börjat ta form, en del av dessa kan du läsa 
om här bredvid. 

 Vi kommer löpande att informera om vad vi i styrelsen gör för 
att bidra till en ökad trivsel samt vad vi gör för att minska alla 

kostnader.  

Det är vi tillsammans som utgör BRF Gäddan och dess 
förutsättningar och vi ser gärna att ni kontaktar någon av oss i 
styrelsen om ni vill framföra idéer eller synpunkter – stora som 

små.  

Vi hoppas att alla ni som inte var med på årets 
föreningsstämma sluter upp till nästa år.   
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Förslag från stämman 
Ett av de många förslag som 

framfördes på stämman var att vi 
(boende i BRF Gäddan) själva skulle 

tillsätta grupper som kunde ansvara för 
olika områden i vår förening. Bland 
annat diskuterades bildandet av en 

blomster- respektive städgrupp.  

Missade Du tillfället att anmäla Dig till 
någon av dessa grupper men känner att 

Du har kunskap och vill bidra till en 
mer trivsam miljö har Du nu chansen 

att träffa de andra i dessa grupper 
under vår introduktionskväll då vi 

berättar mer om hur dessa grupper är 
tänkta att fungera.  

Vi träffas på BRF Gäddans Expedition 
(Sikvägen 47, gaveln). Vi bjuder på 

kaffe/te och fikabröd/mackor. 

Städgruppen (utomhusmiljö): 
Onsdagen 30/5 - kl: 18:30 

Blomgruppen (inkl. träd och buskar): 
Torsdagen 31/5 - kl. 18:30 
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Balkonger 
Vi får just nu väldigt mycket frågor angående balkonger. 
Det kan handla om allt ifrån ommålning till inglasning 
och paraboler. Därför tänkte vi passa på att påminna 

om vad Du måste tänka på innan Du ger Dig i kast med 
några projekt på Din egen balkong: 

 
Balkongen är en del av fasaden och den ansvarar 

föreningens styrelse för. Du får inte vidta några åtgärder 
som innebär att ett föremål förankras på den del av 

fastigheten som befinner sig utanför Din egen lägenhet. 
Som lägenhetsinnehavare ansvarar Du däremot för 

renhållning och skötsel av balkongen såväl sommar som 
vintertid. 

 
Det är inte tillåtet att måla om balkongen i annan än av 
föreningen godkänd färg. Det är inte heller tillåtet att klä 
in balkongen med panel eller dylikt och inga föremål får 

placeras på balkongens utsida. 
Parabolantenn får ej monteras fast på balkongen, varken 

i golv, väggar, räcken eller fasad. Vid uppsättning av 
parabol, kontakta styrelsen för vägledning. 

 
Vill Du ha blomlådor på balkongen ska dessa placeras 

på insidan av balkongen. 

 

Vill Du glasa in Din balkong måste Du först ansöka om 
tillstånd hos förvaltare inom HSB. Därefter söks 

bygglov hos Tyresö Kommun. För det behövs i de 
flesta fall en detaljerad fasadritning som finns att hämta 

på styrelsens expedition (Sikvägen 47). Styrelsen har 
inga synpunkter på vilket inglasningssystem Du väljer 
så länge inglasningen görs på ett fackmannamässigt 

sätt. 

Grillning/Rökning 
Inom föreningen är det inte tillåtet att grilla med kol 
eller briketter på balkongen. Inom området finns det 
däremot flera anordnade grillplatser som brukar vara 

populära under sommarmånaderna – använd dessa om 
Du vill grilla. 

Vi kan inte hindra någon från att röka på balkongerna. 
Tänk dock på att Din rökning kan orsaka obehag och 
irritation hos Dina grannar och att Din cigarettrök lätt 
sprids till omkringliggande lägenheter. Vi får dessvärre 

in fler och fler klagomål på rökande grannar.  

Det är absolut inte tillåtet att kasta ut fimpar från 
balkongen. En glödande fimp kan lätt hamna fel och 

utgör då en brandrisk. 

Inglasning 
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Nya lås efter stambyte 
Som ett led i att minska inbrottsrisken och förstörelse i våra 

fastigheter byter vi successivt ut samtliga lås till våra 
källarutrymmen och tvättstugor. Detta sker allteftersom 

stambytet blir färdigställt. Därefter kommer Du bara in i de  
källarutrymmen Du har tillträde till med Din tagg. Vi 
kommer alltså inte att dela ut några nycklar till dessa 

utrymmen. Vänd Dig till styrelsen om Du saknar tagg 
och/eller giltig behörighet. 

Vi vill samtidigt passa på att göra alla våra boende 
uppmärksamma på personer som rör sig i våra 

källarutrymmen. Tveka inte att höra av Dig till styrelsen om 
Du ser eller hör något som inte verkar i ordning. 

Garage 
Många har hört av sig till styrelsen angående problem 
att få upp sina garageportar efter vintern. Precis som 
med all utrustning där rörliga delar ingår så behöver 

även våra garageportar smörjas med jämna 
mellanrum, framför allt de kolvar och rörliga leder 

som sitter på varje sida om garagedörren. 

Har Du problem med en dörr som går trögt kan Du 
smörja in de rörliga delarna med vanlig smörjspray. 

Stambyte 
Stambytet flyter på enligt den bestämda tidsplanen 
och enligt de aviserade kostnaderna. Arbetet har nu 
påbörjats i långhuset (29-45) och vi börjar äntligen se 

ett avslut på allt buller och damm.  

Vi vill passa på att tacka för att ni visar överseende 
med ett så omfattande ingrepp som detta faktiskt 

innebär. 

Miljöhus/Sopsortering 
Vi vill återigen påminna om att det slängs alldeles för 

mycket skräp i våra miljöhus som absolut inte hör 
hemma där. Detta belastar föreningen med avsevärda, 

helt onödiga kostnader varje år som i slutändan drabbar 
dig som boende med ökade avgifter. Grovsopor ska 

slängas i våra grovsoprum och inte döljas i stora 
sopsäckar som man slänger i miljöhusen av 

bekvämlighetsskäl. 

Miljöfarligt avfall ska lämnas till kretsloppscentralen i 
Petterboda – hör av Dig om Du behöver passerkort till 
denna eller om Du är osäker på vad som klassas som 

miljöfarligt. 



 

 

 
STYRELSE 2012/2013 

INFORMATION FRÅN DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

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 

Ledamot  Luciano Aliaga Telefon: 010-121 74 39 

Suppleant  Dan Asplund  Telefon: 070-537 74 80  

Suppleant  Johnny Eriksson Telefon: 070-888 09 58 

Suppleant  Per Forsberg  Telefon: 073-958 62 86 

 

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

BRF Gäddan 

EXPEDITIONEN 
Styrelsens expedition är belägen på Sikvägen 47 (gaveln på hus 49-55). Vi har öppet för våra 
medlemmar varannan onsdag (jämna veckor) mellan klockan 18:30 – 19:30. Till expeditionen 

kommer Du för att få svar på alla Dina frågor, beställa nya taggar till porttelefonen eller bara vädra 
Dina synpunkter. 

Vi har öppet följande dagar innan sommaruppehållet: 

30/5 

13/6 

Vi håller sommarstängt mellan den 18/6 – 6/8. Vi öppnar åter onsdagen den 8/8. 

Behöver Du ha tag i styrelsen under sommaruppehållet kan Du nå oss på telefon. Telefonnummer 
till samtliga styrelsemedlemmar finns anslaget i Din port. 

TREVLIG SEMESTER!  

Önskar vi i styrelsen. 

 

Har Du något som Du vill att vi tar upp i våra Informationsbrev? 
Kanske har Du synpunkter eller förslag? 

Kontakta i så fall Anders på ovanstående telefonnummer eller 
skicka ett mail till brf.gaddan@comhem.se. 

 
Vi beklagar samtidigt att vi inte kunnat skicka ut 

Informationsbrev tidigare i år. Vi har helt enkelt varit tvungna att 
prioritera andra arbetsuppgifter. I fortsättningen kommer Du 

dock att få dessa med regelbundna mellanrum. 


