INFORMATIONSBLAD JANUARI – MARS 2005
Tid och kodlås till grovsoprummen
Som vi tidigare informerat om kommer vi nu att införa tidlås till grovsoprummen.
Från och med den 1 mars kommer man endast att kunna besöka grovsoprummen mellan
kl. 16.00 – 21.00. Koderna till grovsoprummen på Nykarlebygatan 10 och Imatragatan 4 kommer
att skickas ut till de boende från områdeskontoret.
Övriga grovsoprum, som har gemensam entré med tvättstuga är endast försedda med tidlås,
kod behövs ej.
Den här foldern ”sopsorteringsguide” medföljer informationsbladet.
Läs den.
Avstängning av vatten
Eventuella arbeten i bostäderna, då vattnet tillfälligt behöver stängas
av, kommer i möjligaste mån att ske på tisdagar. Mellan kl. 10.00 – 15.00
Vid akuta händelser kan det dock hända att vattnet måste stängas av vid
andra tidpunkter.
Belysningen i trädgårdsstaden
Styrelsen har haft möte med gatu- och fastighetskontoret ang. belysningen i trädgårdsstaden.
Vi blev då lovade att belysningen på kommunens gator i trädgårdsstaden kommer att bytas ut till
starkare belysning. Finansieringen för detta har vi eskat från ”stadsdelsförnyelsen”
Felparkerade bilar i området
Tyvärr händer det att bilar står parkerade på gångvägarna bland våra hus. Blir ni störda av detta, ring
då till Rationell Parkeringsservice, 08-555 407 50. Tänk på att t.ex. ambulans måste kunna köra in på
gångvägarna.
25-års jubileum
Trädgårdsstaden fyller i år 25 år, det vore väl värt att ﬁra. Finns det några boende i trädgårdsstaden
som skulle vilja ta tag i detta och sätta ihop en festkommitté så hör av er till oss i styrelsen.
vänd

Information från Brf Trädgårdsstaden

Hemsidan
Glöm inte bort att nyttja byt, sälj och köp som ﬁnns på hemsidan. På hemsidan kan ni också hitta
telefonnummer, ny och gammal information m.m. (www.tradgardsstaden.net)
Viktiga telefonnummer
HSB-kontoret
Felanmälan
Securitas väktare

08-785 30 80
08-751 11 12
070-644 36 15

Hälsningar styrelsen för Brf Trädgårdsstaden
”--Angående vårt bredband-BRF Trädgårdsstadens boende har ett bredband för snabb Internet-traﬁk.
Det uppstår emellanåt problem hos den enskilde användaren.
Om felet anmäls till Bahnhof ”Helpdesk” får vår förening en notering om felanmälan.
Om felet kan avhjälpas på distans görs detta via ”Helpdesken”.
Vi har dock noterat att vissa av felaktigheterna ﬁnns hos felanmälarna.
Brf Trädgårdsstaden kan bara garantera driften i bredbandsnätet och inte i
den enskildes dator eller anslutning till bredbandsuttaget i väggen.
Vår styrelsmedlem Sven Ohlsson är den som i normalfallet hanterar bredbandsproblem i vår förening
Om felet ﬁnns i själva bredbandet, svarar föreningen för återställande av
anslutningen. Om felet består av åverkan på uttag eller ﬁber i den
enskilda bostaden, kommer kostnaden för att återställa nätanslutningen till
fullständig funktion att betalas av bostadsrättsinnehavaren.
Det händer relativt ofta att användaren har problem med sin egen uppkoppling/
anslutning av sin dator. Detta är i normalfallet inget Brf Trädgårdsstaden
kan hjälpa till med.
Vi har dock i tidigare info-blad efterlyst en medhjälpare som kan besöka och hjälpa
enskilda användare. Lennart Ravelius, boende sedan många år i vår förening och
tidigare medhjälpare i vår förra IT-grupp, har anmält att han, i mån av tid, kan besöka
våra användare för att undersöka om det är nätet som krånglar eller om felet ﬁnns i
användarens egen dator/anslutning.
Lennart kan då också eventuellt hjälpa PC-användaren med inställningar och
installationer
mm, men då får ersättning överenskommas privat mellan Lennart och den enskilde
bostadsrättsinnehavaren.
Lennart kan nås på mobil nr 073-551 11 84 före kl 20.00 på kvällarna samt via
E-post : www.itlennart@hotmail.com.
Vi vill påpeka att det är nödvändigt att ha både en sk brandvägg och ett aktivt
virusprogram installerat på sin dator. Mer information om detta ﬁnns
på http://www.ahn.se
Några ex på bra och fungerande gratisprogram att hämta hem på Nätet:
(Läs gärna på i t.ex. Expressen.se - Din dator)
Brandvägg:
ZoneAlarm på:
http://www.zonealarm.com./
Antivirusprogram:
AVG free på:
http://www.grisoft.com/us/us_dwnl_free.php
Spywareprogram:
Ad-Aware SE:
http:://www.download.com (dödar spioner mm)
Webläsare i st f IE: Mozilla Firefox:
http://www.mozilla.org/

