Årets första informationsblad mars 2003
Årsstämman
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 15/5 med start kl 19.00. Vi hoppas på en stor anslutning.
Motioner till årsstämman
Glöm ej att ev motioner till årsstämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31/3-03.
Årets Städdag
Boka in söndagen den 18/5 med start kl 10.00. Samling vid vår föreningslokal Imatragatan 130. Vi
kommer att bjuda på en enklare förtäring, samt dela ut olja, färg och penslar till vår gemensamma
vårupprustning. Väl mött!
Sophus
Brf Imatra kommer att bygga ett sophus vid vändplan Helsingforsgatan 39-51.
Styrelsen vill uppmärksamma alla våra medlemmar att detta sophus endast är till för boende i Brf Imatra.
Vi som bor i Brf Trädgårdsstaden får absolut inte kasta några sopor där.
Bredband
Som alla säkert redan har uppmärksammat så var avgiften till bredbandet bara 30:- på de avgiftsavier
som har skickats ut för april-juni Dessa 30:- är avgiften som vi betalar för låneamortering och drift av
nätet. AHN (Akalla Husby Nätort) håller fn på och förhandlar fram avtal med nya Internetoperatörer.
Mer info om detta kan ni läsa om i bifogat infoblad från AHN.
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Snart är det vår
Äntligen närmar sig våren. Vi i styrelsen vill då påminna alla er som tänker göra några om-tillbyggnader
på uteplatser, verandor eller förråd att tänka på att dessa måste följa de ritningar som finns framtagna .
Ritningar finns att hämta i föreningslokalen på torsdagar mellan kl 18.00-18.45. Viktigt också att tänka
på att byggnationen ska vara godkänd av styrelsen innan ni påbörjar arbetet.
Använbara telefonnummer:
Felanmälan 07.00-08.00 751 11 12, övrig dagtid: 578 77 550.
(Till HSB-Kontoret på Helsingforsgatan lämnar ni endast in ärenden av akut karaktär typ: vattenläckage,
stopp i avlopp och maskinella problem i tvättstuga, sopkarusell mm.)
Endast nödsituation: 695 00 00
Securitas: 070-644 36 15
Bortforsling av skrotbilar: 020-757 600
Föreningslokalen Imatragatan 130 är bemannad varje helgfri torsdag 18:00 – 18.45.
HSB-kontoret måndag och onsdag 8-12, tisdag och torsdag 13-18. Tel: 751 0190
Hemsida
Nu är hemsidan klar.
www.tradgardsstaden.net
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