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Pedalens 
informationsblad nr 6 

I din hand håller du Pedalens infoblad nr 6. Syftet med bladen är att informera om 
aktuella händelser och ge bostadsrättsinnehavarna information från Pedalens styrelse. 
Infobladen planeras att utkomma 4ggr/år. 

 

Övernattningsrum 
Arbetet med att skapa ett övernattningsrum (Vattholmav. 4A) är snart klart. Styrelsen 
bedömer att rummet skall vara klart för uthyrning från någon gång i december månad. Mer 
information om bokning, regler och kostnad för att hyra rummet kommer på ett separat 
informationsblad.  

Gårdsfest, nya stadgar & ny styrelseledamot 
Gårdsfesten och extrastämman genomfördes söndagen den 13 september. På stämman 
antogs de nya stadgarna (HSB normalstadgar) att gälla för Pedalen. Föreningen valde även 
in Lars Hansson (tidigare suppleant) som ordinarie ledamot och Clary Eriksson till 
suppleant i styrelsen. 

Avgift för MC-platserna i garaget 
Styrelsen har beslutat om att införa en månadsavgift på 150kr per MC-plats i garaget. MC-
platserna kommer att numreras och avgiften kommer att gälla från och med 1 januari 2010. 
Ni som har motorcyklar eller mopeder och önskar kvarstå på de mc-platser ni idag står på 
skall kontakta Anna Hedman på HSB under november månad 
(anna.hedman@uppsal.hsb.se alt. 018-18 01 40). 

Cykelställ på Kapellgatan 
Föreningen har på försök satt upp provisoriska cykelställ längs med Kapellgatan. Om 
försöket faller väl ut kommer cykelställen att byggas fast längs med Kapellgatan. Har du/ni 
synpunkter kring detta, lägg en lapp i vår postlåda utanför styrelserummet (Portalgatan 73) 
eller maila till brf88pedalen@gmail.com. 

Renhållning i soputrymmen 
Styrelsen uppmanar alla att inte lägga sopor på golvet i soputrymmena. Föreningen får 
betala stora kostnader för bortforsling av sådant material som inte är tillåtet att slänga i 
våra återvinningsrum. Det är vars och ens ansvar att forsla bort sådana saker som inte får 
slängas i soputrymmena (t.ex. grill, strykjärn, möbler, lamparmaturer, speglar mm). 
Kostnaden för bortforsling av "felslängda" saker påverkar också en framtida 
avgiftshöjning. 
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Är det tillåtet att måla balkongtaket? 
På föreningsstämma kom fråga om det är tillåtet att måla balkongtaket . Information om 
detta skulle ges ut under hösten. Mer information kommer under december månad. 

Föreningens bär & buskar, giftinformation 
En fråga har inkommit till styrelsen om bären på föreningens buskar (på gården och 
yttersidan av huset) är giftiga. Buskarna som föreningen har planterade är b.l.a. Snöbär och 
Syrentry. Dessa buskar har vita och blåröda bär. Enligt giftinformations-centralen 
(www.giftinformation.se) finns följande information om våra bär: 

Snöbär 
Smällbär, Symphoricarpos albus 
 
Växten innehåller ämnen som har 
irriterande egenskaper. De gulvita bären 
lockar till förtäring, men förgiftningar hos 
barn är ovanliga. 
 
Symtom: Magbesvär. 
 
Åtgärd: Om mer än 10-15 bär förtärts, 
kontrollera risken hos 
Giftinformationscentralen. 

Try 
Lonicera-arter 
Blåtry, Rosentry, Skogstry m fl 
 
Växten innehåller ämnen som har 
irriterande egenskaper. Bären lockar till 
förtäring, men förgiftningar hos barn är 
ovanliga. 
 
Symtom: Magbesvär.  
 
Åtgärd: Om mer än 10-15 bär förtärts, 
kontrollera risken hos 
Giftinformationscentralen. 

 

I flyttartagen? 
Ni som flyttar från Pedalen, lämna kvar era två HSB-bopärmar ("Drift och skötsel lägenhet 
xx", och "Välkommen till HSB brf 88 Pedalen"), antennkablar, nätverkskablar, 
bokningscylinder (tvättstugan) till nästkommande bostadsägare. 

 

Nyinflyttade 
Styrelsen hälsar Klas Thulin, Freidon Varedian, Huw Brandt och Fredrika Engvall,  
Joakim Gellerstedt  och Sandra Karlsson,  Mattias Sjöberg och Annika Wetterdal, Mona 
Karlsson, Kerstin Jansson, Martin Ahrne och Terese Salomonsson, Olof Sundin, Nikki 
Rouzbahani och Liam Sadeghi, Emil Lundgren och Ann Abrahamsson varmt välkomna till 
föreningen. 
 


