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Gäddan Nyhetsbrev 
 

Information från Din 
bostadsrättsförening 

Dags för årsstämma! 
Information till Dig som är bostadsrättsinnehavare i BRF Gäddan. 

Nu har vi spikat datum för årets stämma och vi hoppas att uppslutningen från Er boende blir 
minst lika stor som förra året. 

Onsdagen den 15/5 klockan 18:00 öppnar vi dörrarna till Stimmets Skolas matsal då vi 
bjuder på kaffe och fikabröd under avslappnade former. Under denna tid kan du ställa frågor 
eller föra fram synpunkter och förslag till styrelsen - eller bara umgås och lära känna Dina 

grannar lite bättre. Stämman börjar klockan 19:00.  

Kom ihåg att det är på föreningsstämman Du som lägenhetsinnehavare har möjlighet att 
påverka större beslut som direkt eller indirekt kan påverka Ditt boende. Genom att delta på 
stämman får Du insyn i föreningens ekonomi och förutsättningar för framtida investeringar. 

Väljer Du att avstå försitter Du däremot Din möjlighet att påverka.  

Var klok och påverka Ditt boende! 

Vattenmätning 

 

Som alla kanske känner till har nu vattenmätare installerats 
i samtliga lägenheter. Meningen är att Du som boende i 

framtiden själv kommer att få stå för kostnaden för det varmvatten Du 
faktiskt förbrukar. I föreningar där detta system redan tagits i bruk har 

kostnaderna för varmvatten minskat med i genomsnitt 30% och givetvis är 
vår förhoppning att denna åtgärd även kommer att minska våra kostnader.  

15/5-2013 
Onsdag 

18:00 

Årsstämma BRF 
Gäddan. Mingel, kaffe 
med fikabröd och annat 
från 18:00  

KOM IHÅG! 
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Miljö- och trivselgruppen 

Alla som är boende i BRF Gäddan och är intresserade av att hjälpa 
till vid någon av dessa aktiviteter eller har synpunkter på hur vi 

skulle kunna förbättra vår yttre miljö eller på annat sätt öka 
trivseln inom området – hör av Dig till någon av oss i gruppen! 

Gruppen består av Lars Lagerstedt (sammankallande), Anne 
Bringemo, Stefan Elenius, Sven-Gunnar Forsberg, Tina Godinho, Bo 

Johansson och Lotta Sandberg. 

Du når oss enklast via Gäddans Expedition eller per E-post till Lars 
Lagerstedt: lars.lagerstedt@tele2.se 

Den nyinrättade Miljö- och trivselgruppen har nu kommit igång med 
sitt arbete. Just nu planerar man för kommande städdagar vår och 

höst samt för en gårdsfest i början av juni månad.  

Miljöhus 1 & 2 
 

Inom kort kommer låssystemen på miljöhus 1 och 2 (bakom långhuset) 
att bytas ut. Det innebär att man i fortsättningen enbart kommer att 

kunna komma in med tagg. Detta gör vi i ett led att minska slarvet med 
sopsorteringen i dessa miljöhus. Slarvet kostar årligen föreningen stora 

summor (som i slutändan drabbar Dig som boende).  

Ser vi ingen bättring på dessa problem kan införandet av 
kameraövervakning bli nästa steg. 

Vi vill uppmana alla som utnyttjar dessa miljöhus att hjälpa oss 
komma tillrätta med sorteringsslarvet så att vi i stället kan 

spendera våra pengar på någon vettig investering. 

 

Nytt städbolag 
Som ni kanske har märkt 
finns sedan 1 mars nya 
städare på plats i vår 

förening. Vårt nya avtal har 
slutits med Lindalens Städ 
och omförhandlingen av 

städavtalet ingår i styrelsens 
strävan att behålla samma 

eller högre kvalitet på 
inköpta tjänster men till ett 

lägre pris.  

Vi hoppas att Du som 
boende kommer att 

välkomnas av rena och 
nystädade utrymmen.  

Om så inte skulle vara fallet 
tar vi i styrelsen gärna emot 

Dina synpunkter!         

Du använder väl rätt spolknapp? 
Flera har hört av sig med problem att spola i 
toaletten. Använd den helt släta knappen när 
Du har mycket att spola ner och den med ett 
streck (delade) när Du vill spola mindre. 
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Uppsägning av 
garage! 

På förra stämman fick 
styrelsen i uppdrag att utreda 

om vi kunde säga upp de 
boende som i dagsläget har fler 
än 1 garage. Dessvärre har det 
visat sig att besittningsskyddet 
är för starkt för att en sådan 

uppsägning ska gå att 
genomföra. Vi tittar nu på 

alternativ för att kunna lösa 
efterfrågan på garage och 

parkeringsplatser i vårt 
område. 

Felanmälan HSB 
Servicecenter 

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 

 

Vem ringer jag?  

Vi får väldigt många frågor om var man ska vända sig med olika 
frågor. Här kommer därför en liten lathund: 

 Har Du allmänna frågor som gäller Din lägenhet och Ditt 
boende kan Du kontakta styrelsen. Våra öppettider hittar Du på 

baksidan av detta blad. 

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

ringer Du HSB Felanmälan. Numret hittar Du här intill. 

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. 

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. 

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. 
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. 

 

 
 
 
  



 

 

 

EXPEDITIONSTIDER 
VÅREN 2013 

Under våren har vi öppet 
följande onsdagar mellan 

18:30-19:30: 
 

3 april 
17 april 
15 maj 
29 maj 
12 juni 

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  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 

Suppleant  Dan Asplund  Telefon: 070-537 74 80  

Suppleant  Johnny Eriksson Telefon: 070-888 09 58 

Suppleant  Per Forsberg  Telefon: 073-958 62 86 

 

STYRELSE 2013 

Betalar Du Din avgift i tid? 

Vi har märkt att det är många som ignorerar att 
betala sin bostadsavgift i tid och detta är något 

som vi i fortsättningen kommer att granska extra 
noga. Att regelmässigt vara sen med avgiften för 
sin bostad är inte acceptabelt och kan dessutom 

leda till uppsägning. 

TIPS! Betala med autogiro och se till att 
pengarna dras några dagar innan den sista varje 

månad.  

 

Efterlysning! 
 

Var håller Du hus?  

Du som gjort ett av Ditt livs största och viktigaste 
förvärv? 

  
Visst är Du väl intresserad av att Din investering ska ge 

bästa tänkbara avkastning? 
Ett bra sätt att se till att det blir möjligt är att engagera 

sig i valberedningens arbete. Kanske leder det till en plats 
i framtidens styrelse med stora möjligheter att påverka. 

Kliv fram och visa att Du bryr Dig om Ditt boende!  
 

	  Vi ses på årsstämman 2013 


