Infoblad april-maj 2005
Trädgårdsavfall – sopcontainrar
Containrer kommer att stå uppställda på vändplanerna på Imatra- och Nykarlebygatan från och
med eftermiddagen fredagen den 5 maj till och med söndag kväll den 8:e. I dessa containrar
ska ni endast lägga ert trädgårdsavfall . TRÄDGÅRDSAVFALL FÅR EJ LÄGGAS I
GROVSOPRUMMEN!!!
Felaktigt utnyttjande av grovsoprummen medför höga merkostnader för föreningen, det vill säga
alla vi som bor i området.
Nya TV-kanaler
Information om TV-kanaler kommer att anslås på AHN:s hemsida som är under uppdatering,
www.ahn.se
Markbesiktning
Detta kommer att ske fredagen den 13 maj. Har ni något som ni vill att styrelsen ska titta på
under markbesiktningen (önskemål om trädbeskärning och andra förändringar i den yttre
miljön), skriv då ett brev till styrelsen och lägg detta i föreningslokalens (Imatragatan 130)
brevinkast i god tid före den 13 maj.
Årsstämma
kommer att hållas den 26 maj kl 19.00 i föreningslokalen Imatragatan 130. Det är viktigt att du
som boende kommer till stämman och är delaktig i de beslut som fattas då detta berör dig som
boende i allra högsta grad.
Städdag
är söndagen 29 maj som också är Mors Dag. Vi ska tillsammans i en trevlig gemenskap
hjälpas åt att göra vårt bostadsområde till en prydnad och en källa till allmän glädje i vår
stadsdel. Samling sker i föreningslokalen, Imatragatan 130, kl 10.00. Städningen pågår mellan
10.00 och 14.00. I lokalen kan ni hämta olja och färg till era uteplaster. Vi hjälps åt att olja det
som behövs på de allmänna platserna inom föreningens område. Städningen avslutas med
korvgrillning. Erbjud er hjälp till de äldre boende i området.
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Grovsoprummens
öppettider kommer att förlängas under lördagar och söndagar. Den nya öppettiderna för
lördagar och söndagar är 12.00-21.00. För vardagar gäller 16.00-21.00. Detta kommer att
börja fungera senast den 1 maj 2005.
Vill ni inte ha fest?
Trädgårdsstaden firar 25 år som bostadsrättsförening. Frågan har tagits upp i tidigare infoblad,
men ingen verkar ha nappat. Är ni intresserade av en fest? I så fall behövs en festkommitte. Hör
av er omgående till oss i styrelsen.

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. ambulansen
måste kunna köra in på gångvägarna.
Viktiga telefonnummer
HSB-kontoret
Felanmälan
Securitas väktare

08-785 30 80
08-751 11 12 (vard. 07.00-08.00)
070-644 36 15
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