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Vad är Miljö och 
trivselgruppen? 

Miljö- och trivselgruppen är en 
grupp medlemmar och 

hyresgäster som är engagerade i 
vår utemiljö och trivsel.  

Gruppen är underställd den 
ordinarie styrelsen vad beträffar 

beslut som innebär förändringar i 
vår yttre boendemiljö.  

Gruppen har startats och drivs av 
ett antal eldsjälar som vill vara 
med och påverka vårt boende 
samt hjälpa till att hålla nere 
föreningens kostnader inom 

dessa områden.  

Genom att själva ansvara för vår 
utemiljö sparar vi på detta sätt in 

ansenliga summor som det 
annars skulle kosta att få dessa 
sysslor utförda. Exempel på vad 
gruppen sysslar med är bland 

annat: 

Plantering och underhåll av växter 
och buskar. 

Planering av gårdsfester och 
andra gemensamhetsaktiviteter. 

Rensning av rabatter och vattning 
av planteringar. 

Underhåll av bänkar och 
utemöbler. 

Vill Du ha ytterligare information 
eller gå med i gruppen?  

Kontakta då: 

Bo Johansson 0736913912 
Sven Forsberg 0705829555 

eller 
Lars Lagerstedt 0709559331 

Information från Miljö- och 
trivselgruppen: 

Det har blivit dags för höststädning och en allmän information 
om vad som händer i denna grupp. Det kommer att diskuteras 

vilka åtgärder som planeras inom föreningen och hur 
arbetsuppgifterna ska fördelas. Därefter ska det planteras 
lökar, snyggas till i rabatter och fyllas på matjord. Är Du inte 
redan med i denna grupp men känner att Du kan bidra med 

erfarenheter eller kunskap till att göra vår yttre miljö ännu mer 
trivsam är Du mer än välkommen till denna träff. 

Efter en dag med förhoppningsvis bra väder i goda grannars 
sällskap avslutar vi givetvis dagen med korvgrillning och kaffe 

med bullar. 

lördag 5/10 
Vi samlas klockan 
10:00 

Grillplatsen 
Sikvägen 43  

Alla som känner 
att de vill bidra till 
en bättre utemiljö 
i vår förening och 
ha en skön 
aktivitetsdag 
utomhus i 
trevliga grannars 
närvaro. 
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Komposteringsmaskiner 
Inom kort kommer våra 

komposteringsmaskiner i miljöhusen att 
demonteras och ersättas av kommunens nya, 
bruna avfallskärl. Den största anledningen till 

detta är ytterligare sänkta kostnader för 
föreningen men med denna åtgärd ser vi även 
till att allt matavfall återvinns till produktion av 

biogas och biogödsel, vilket inte sker i 
dagsläget.  

Mer information om hur denna förändring 
påverkar Dig får Du inom kort i Din brevlåda.  

  

Begränsade öppettider till källarförråd 
Som tidigare informerats om har vi nu (från 1/9) begränsat 

tillgången till våra källarförråd. Det innebär att källargångarna nu 
är låsta mellan 23:00 – 05:00. Införandet av dessa begränsningar 
(som gäller i samtliga fastigheter) är givetvis ett försök att minska 

inbrotten och obehörigt spring i våra fastigheter nattetid. 

Garage och P-platser 
Som bekant så fick styrelsen på föregående stämma i 

uppdrag att undersöka möjligheten till ytterligare 
parkeringsplatser och garage inom vårt område. Då 
bristen på dessa är i det närmaste akut så är detta 

någonting som vi ser som ytterst angeläget och 
arbetet har därför högsta prioritet. Ett förslag 

kommer förhoppningsvis att kunna presenteras i 
samband med (eller redan innan) nästa 

föreningsstämma. 

Nya sorteringsanvisningar i miljöhusen 
Ni som varit uppmärksamma har säkert sett att vi satt upp nya anvisningar angående 
sortering av sopor i våra miljöhus. Då det fortfarande verkar råda stora svårigheter 

med att sortera rätt hoppas vi att dessa skyltar (med utförlig text och bilder!!) ska göra 
det lättare att träffa rätt kärl när man slänger sina sopor. Här finns en tydlig anvisning 

om vad Du får och inte får slänga i respektive kärl.  

Snälla, gör Ditt bästa för att minska kostnaderna som uppstår varje år på grund av 
detta slarv. Det krävs ju så lite av Dig som enskild individ och Du slipper ju därmed 

höjda avgifter!! 
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Utfall av enkät beträffande tomma lokaler 
Tidigare under året informerades om ett antal tomma lokaler i vår förening och i samband med detta 

delade vi ut enkäter där vi bad om förslag på vad vi kunde göra med dessa utrymmen. 

Efter sammanställning av dessa kan vi konstatera att det finns ett stort intresse för bland annat 
träningslokaler med dusch/bastu, snickeri/hantverkstad och allmänna umgängeslokaler. Vi utreder nu 
vidare möjligheterna för anläggande av de lokaler som efterfrågas och kostnader för detta. Håll utkik i 

kommande informationsblad om hur ärendet fortskrider. 

Bilar på våra innergårdar 
Vi har fått in många klagomål från boende på nonchalanta bilförare inom 
området och vi vill därför återigen påminna om att all motortrafik inom 

området är förbjuden (undantaget person- eller varutranport till och från 
fastighet).   

Det råder dessutom förbud att parkera framför fastighet då detta bland annat 
begränsar framkomligheten för utryckningsfordon.  

Störs Du av denna biltrafik och vill vara med att förbättra vår boendemiljö kan 
Du själv ringa vårt parkeringsbolag nästa gång Du ser en felparkerad bil inom 

området.   

Q-Park tar tacksamt emot tips på felparkerade bilar och Du når dem enkelt 
dygnet runt på telefon: 0771-969000. 

 
Tack för att Du hjälper oss att hålla våra innergårdar bilfria!   

…och apropå biltrafik 
Styrelsen fick på vårens årsstämma i uppdrag att tillskriva kommunen och påtala den bristfälliga 
snöröjningen på Siklöjevägen. Det har vi gjort och vi föreslog bland annat en städnatt per vecka. Här 
nedan följer kommunens svar: 
 
”Hej! 

Ingen vore gladare än jag om det blev en städnatt på Siklöjevägen. Vill tro att kommunen redan 2010-
2011 vill införa detta men det mötte motstånd från just föreningarna vilket ledde till kompromiss med 
att slopa ena sidan av dubbelsidig parkering. Tyvärr när det kommer snö i de volymerna som bla förra 
säsongen är det självfallet platsbrist oavsett. Mognaden kanske har infunnit sig nu ang städdag och jag 
tar upp det med trafikingenjören. 

 Mvh 

Tony Ytterstedt 

Tyresö kommun” 



 

 

 Upprustning av lekplatser 
och förstärkning av 
belysning på innergårdar 
En grupp inom styrelsen har fått i uppdrag att 
projektera för upprustning av alla våra lekplatser, 
inklusive bollplan samt undersöka möjligheterna till 
att förstärka belysningen på våra innergårdar. I ett 
första skede kommer alla lampkåpor att tvättas 
och lamporna bytas ut till LED.  

Mer om detta informeras löpande i våra 
informationsblad. 

Kommande öppettider på vår expedition: 

2 oktober 

16 oktober 

30 oktober  

13 november 

27 november 

11 december 

Vi finns på Sikvägen 47 (gaveln) och våra öppettider 
är mellan 18:30 – 19:30. 

 

VÄLKOMMEN IN! 
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Sikvägen 47 
135 41 Tyresö 
Tel: 08-798 76 01 
Mailadress:  
brf.gaddan@comhem.se 
 

BRF Gäddan 

Uthyrningslägenhet 

Det är många som vill hyra vår 
övernattningslägenhet, vilket givetvis 
är glädjande. Det är dock färre som 

vet vem man ska kontakta i detta 
ärende. Vill Du hyra denna är det i 

första hand Annica Wiklund Du ska 
kontakta. Henne når Du lättast på 

följande telefonnummer: 

Annica: 0735119738 


