
 

 

BRF GÄDDAN APRIL 2014  

NYHETSBREV 
DAGS FÖR 

ÅRSSTÄMMA 

Du som inte brukar närvara! 
Kanske har Du extra stor anledning att närvara på årets 
stämma då vi fått in ett antal motioner som direkt kan 
påverka Din månadsavgift. Dessa gäller bland annat: 

• Avgiftsbelagda tvättstugor  

• Avvecklande av tvättstugor? 

• Avgiftshöjningar för garage- 
och parkeringsplatser 

• Förändring av andelstalen 

Du som investerat någon miljon eller två i Din lägenhet borde 
vara intresserad av hur tankarna och resonemanget går 

kring dessa frågor. Du vet väl att det är under detta tillfälle 
Du som boende verkligen har möjlighet att göra Din röst 

hörd och att påverka Ditt boende och dina kostnader.  

Var med och påverka Ditt boende – i år 
är det extra viktigt att närvara! 

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.  

OBS! 
Tisdag 6/5 

Tisdagen den 6/5 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. Vi delar ut Trisslotter till 

de 25 första i kön. 

Stämman börjar klockan 19:00. 

Stimmets Skola - Matsalen 

Tid: 18:00 



 

Nyheter i korthet 
Byte av spolknappar 
Då det förekommit problem 

med spolknappar efter 
stambytet har nu 

leverantören av dessa 
(IFÖ/Sanitec) beslutat att 

byta ut samtliga knappar till 
en ny och starkare modell i de 
lägenheter där detta ej redan 

skett. Utförlig information 
angående utbytet kommer att 

aviseras i din port och via 
hemsida inom kort.  

Miljö- och Trivselgruppen 

Parkeringar 
Inom kort påbörjas 

anläggningsarbeten för 
ytterligare parkeringsplatser 

till våra boende.  

Det är ytan bakom garagen 
(mot rackethallen) som vi 
arrenderat från Tyresö 

Kommun. Parkeringen kommer 
att inrymma runt 18 P-platser 
plus ett antal avgiftsbelagda 
gästplatser. Förhoppningsvis 

innebär detta att kön till att få 
en parkering inom föreningen 

ska minska avsevärt.  

Sena betalningar 
Vi har tyvärr sett en ökning av 

alltför sena betalningar av 
månadsavgiften vilket innebär att 

vi nu kommer att skärpa 
kontrollen av dessa. Du vet väl att 

avgiften ska vara HSB tillhanda 
senast INNAN den sista varje 

månad. Upprepade sena 
betalningar är faktiskt en skälig 

grund för uppsägning av Din 
bostadsrätt.  

Ett tips kan vara att skaffa 
autogiro för snabbare och 

säkrare betalningar om Du tycker 
att det är svårt att betala i tid. 

Hundar – igen… 
Hundar är inte uppskattade av 

alla och inom BRF Gäddan 
råder strikt förbud att rasta 

Din hund på grönytorna. Tyvärr 
har vi några boende som 

nonchalerar detta och ber 
därför alla om hjälp att säga 

till dem som inte kan läsa våra 
ordningsregler och skyltar.  

Går Du genom området med 
Din hund SKA den ALLTID vara 

kopplad oavsett storlek! 

Möte i Stimmet 
Vår grupp som arbetar med 

Miljö- och Trivselfrågor i 
föreningen hade nyligen ett 
uppskattat möte i Stimmets 

Skola där man diskuterade vad 
gruppen kan göra för att öka 

samvaron och engagemanget i föreningen 
och på så sätt även hålla nere våra kostnader.  

Gruppen söker fortfarande medlemmar som vill engagera sig i 
denna typ av frågor. Känner Du att Du är en av dem så ska Du ta 
kontakt med Stefan Elenius i styrelsen som snabbt slussar in Dig 

bland de övriga medlemmarna.  

Gruppen har bland annat ansvar för gårdsfester, planteringar och 
att vår utemiljö sköts om. Vidare anordnar man med jämna 

mellanrum trivselhöjande aktiviteter för alla våra boende. Stefans 
kontaktuppgifter hittar Du i samtliga portuppgångar och miljöhus.       



 

Ny övernattningslägenhet  
Just nu pågår färdigställandet av vår nya övernattnings-

lägenhet och umgängeslokal. Den nya lokalen kommer 
att vara belägen på Sikvägen 32 och är helt 

nyrenoverad, utrustad med helt nytt kök och nya möbler. 
Lokalen kommer att kunna hyras för övernattning 

och/eller som umgängeslokal – dock inte för fester! Vi 
kommer att skicka ut ett separat informationsblad med 
gällande villkor för uthyrning så snart den är färdig att 

tas i bruk.  

Varmvattenmätning 
Nu kan Du själv se hur mycket varmvatten du gör av 

med i Din lägenhet. Tillvägagångssättet är 
detsamma som när Du kollar Din elförbrukning.  

Du loggar helt enkelt in på: 
homesolution.se med den personliga kod Du fått 

genom styrelsen. Inloggningskoden är den samma 
som när Du kollar elförbrukningen - har Du ingen 

kan Du hämta en för Din lägenhet på vår 
expedition under ordinarie öppettider. Ni som inte 
har dator kan under våra ordinarie onsdagsöppet 

tider be styrelsen om hjälp. 

Observera att vi inte börjat debitera 
varmvattenförbrukningen ännu!  

 

Sopsortering sparar 
pengar & miljö! 

Det känns onekligen trist att behöva 
tjata om så elementära saker som 

sopsortering men eftersom det 
uppenbarligen är svårt att se skillnad 
på olika typer av sopor så påminner vi 

om det här igen.  

Du som har svårigheter med att se 
skillnad på en tomburk och en tidning 
och inte heller kan skilja mellan glas 

och wellpapp kan väl besöka oss i 
styrelsen under ordinarie öppettider så 

kan vi förtydliga skillnaden för Dig! 

Det verkar tydligen som att vissa vill ha 
höjda avgifter till följd av allt slarv.  

Ovanstående tistel är till Er! 

 

Som några av er kanske har uppmärksammat så har vi haft en del fall av vandalisering och inbrott i 
vårt område. Flera fall av bensinstöld från bilar på våra parkeringar har rapporterats. Ofta har dessa 

lett till omfattande skador på de bilar som utsatts. 

Sen vill vi varna för falska hantverkare som rör sig i flera områden i Tyresö. Dessa ser ut och agerar 
som riktiga hantverkare. Som exempel kan nämnas att man vill kontrollera ventilationen eller att det 

varit en vattenläcka i någon intilliggande lägenhet och att man därför behöver tillträde för att 
undersöka omfattningen av skadan. Vi i styrelsen vill påminna om att vi alltid meddelar i förväg om vi 
behöver tillträde till Din lägenhet – är du osäker kan Du alltid ringa till någon i styrelsen för att kolla. 

Sen har vi dessvärre också haft påhälsning i en av våra tvättstugor. Förutom att förstöra viss 
utrustning försökte man även bryta sig in i skåp och andra låsta utrymmen. 

I samband med den sistnämnda händelsen vill vi påminna om att alltid se till att tvättstugan är låst 
när man lämnar den. Vi vill också påminna om att den utrustning som är avsedd för tvättstugan 

under inga omständigheter får avlägsnas därifrån. 

Inbrott & vandalisering! 

Tillskott av kapital 
Ombildandet av hyreslägenheter till bostadsrätter har 

gått i rasande takt den senaste tiden och för närvarande 
rustar vi upp hela 4 hyreslägenheter som under 

april/maj går ut till försäljning. Dessa bidrar ju (som alla 
känner till) med ett rejält tillskott i BRF Gäddans kassa.  

Fimpar & matrester  
Vi i styrelsen får ofta klagomål från grannar som är 

trötta på att se alla dessa fimpar som skräpar överallt. 
Vi ber därför Dig som röker att inte slänga fimparna från 

balkongen eller utanför våra portar Det ser inte så 
trevligt ut för de gäster som besöker oss. Samma sak 

gäller (givetvis!!) för matrester och dylikt.  



 

 

 

Nu har Du snart chansen igen - chansen att påverka vad som 
ska hända i Din förening och innan årets stämma kan Du 
träffa hela styrelsen eller diskutera idéer, synpunkter och 

förslag med Dina grannar. 

Det borde vara allas skyldighet att delta på 
föreningsstämman – vårt högst beslutande organ. Det är där 

Du kan se till att Din boendeinvestering blir lönsam även på 
lång sikt. 

Det är Du som boende som påverkar och bidrar till hur 
föreningen mår. 

Det är Du som kan vara med och bestämma vilka 
förändringar som ska ske.  

Vi hoppas på ännu fler aktiva medlemmar under 2014. 

Sitt nu inte hemma i soffan och låt Dina grannar bestämma 
vad som ska ske i föreningen då årsstämman äger rum.  

Var med och påverka i stället för att tycka att ”de andra” 
fattade fel beslut! 

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  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 Bergström   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 

Här når Du oss i Du styrelsen: 

 


