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Pedalens 
informationsblad nr 4 

I din hand håller du Pedalens infoblad nr 4. Syftet med bladen är att informera om 
aktuella händelser och ge bostadsrättsinnehavarna information från Pedalens styrelse. 
Infobladen planeras att utkomma 4ggr/år. 

 

Trappstädning – Ekeby Städ AB 
Sedan 1 februari har Ekeby Städ tagit över ansvaret för städningen på Pedalen. Städning av 
trapphusen kommer att genomföras vid två tillfällen per vecka. Hela trapphuset städas vid 
ett tillfälle och några dagar senare städas entréplanerna (entréplan och plan 1) återigen. 

 

Städning av garaget 
Föreningen har avtal för två garagestädningar per år. Vårens städning kommer att äga rum 
den 4 mars mellan klockan 08:00 – 15:00. Ni som har bilar i garaget glöm inte att flytta 
dem.  

 

Elektronikavfall i soprum 
Styrelsen har beslutat att kärlet för elektronikavfall i soprummet på Portalgatan skall tas 
bort. Detta görs eftersom medlemmar inte följer gällande regler för elektronikavfall. Var 
och en får från och med nu själva transportera sina elektroniksopor till närmsta 
återvinningsstation, Librobäck eller Boländerna. 

 

Pedalens årsstämma 2009 
Brf 88 Pedalens årsstämma kommer att genomföras den 14 maj kl 19:00 på Scandic 
Uppsala Nord. Kallelse med handlingar kommer att skickas ut under april månad. 

 

Insynsskydd på förrådsfönster 
Under våren kommer förrådsfönstren på källarplan att förses med insynsskydd. 
Insynsskydden består av en skyddsfilm som tejpas fast på insidan av befintlig fönsterruta. 
De personer som har fönster i sina förråd kommer att kontaktas av styrelsen för att 
bestämma tid för uppsättning av skyddsfilmen  
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Valberedningen söker styrelsekandidater 
Den 14 maj skall valberedningen ge förslag på kandidater till bostadsrättsföreningens 
styrelse. Fyra förordnanden går ut och dessa skall ersättas eller väljas om. Att ha en 
fungerande och aktiv styrelse är något som berör oss alla på Pedalen. Det är därför viktigt 
att valberedningen får in förslag på personer som är intresserade och lämpliga för 
styrelsearbete. Valberedningens ambition är att föreslå en bred och kompetent styrelse som 
på bästa sätt kan arbeta för DIN bostadsrättsförening. Är du själv intresserad eller vill 
föreslå någon, skicka ett mail till bergman.nicklas@gmail.com eller ring Nicklas på tel 
018-750 11 99. alternativt via post på adressen Nicklas Bergman, Vattholmavägen 4B, 754 
18 Uppsala. Senast den 8 mars vill vi att du skall ha lämnat dina synpunkter. 

De personer som har flyttat in till Pedalen efter maj 2008 kommer att besökas av 
valberedningen. Detta görs för att valberedningen skall få en så komplett bild av vilka 
kompetenser som återfinns i föreningen. 

 

Cyklar i garaget 
Cyklar får inte förvaras i garaget eftersom de är en utrymningsfara vid brand och cyklar 
placerade mellan bilarna är en skaderisk för bilarna. Cyklar tillåts endast i cykelförråden 
eller i ställ på gården.  
 

Lediga P-platser i garaget 
Ett fåtal parkeringsplatser finns för uthyrning i föreningens garage. Personer som har 
önskat sig mer än en parkeringsplats är nu välkomna att höra av sig till vår vicevärd Anna 
Hedman (018-18 01 40) på HSB för att erhålla parkeringsplats. Om samtliga 
parkeringsplatser blir upptagna ansvarar Anna Hedman för att en kölista upprättas. 

 

Nyinflyttade 
Styrelsen hälsar Husevik /Leino, Isaksson, Frigell/Sellén varmt välkomna till föreningen. 
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