Infoblad Juni-Augusti 2005
I denna ljuva sommartid kommer så första infobladet från den nya styrelsen efter årsmötet.
Det är en stor glädje att vandra runt i Trädgådsstaden en ljum sommarkväll och titta på alla vackra
trädgårdar, känna alla blomdofter, höra allt fågelkvitter, prata med grannar och bara njuta vår miljö.
Och det är just – vår miljö – som många föreningsfrågor kommer att handla om i höst.
Föreningsarbetet kommer att handla om miljöfrågor, allt ifrån:
• att plocka upp ett tappat skräppapper, till de stora återvinningsfrågorna,
• att släcka en onödig lampa, till att effektivisera husens uppvärmning
• det nära samarbetet mellan grannar, gransamverkan, dvs. att hålla ett öga på någons hus när
grannen inte är hemma
• och sist men inte minst att vi ska kunna känna oss trygga i vårt område.
Naturligtvis kommer styrelsen också arbeta med de ordinarie frågorna, som t.ex fastighetsskötsel och
underhåll samt inte minst, föreningens ekonomi.
Föreningen har en alldeles utmärkt hemsida,www.tradgardsstaden.ne
www.tradgardsstaden.nett med mycket nyttig information
om vår bostadsrättsförening. Om du inte har tillgång till internet är du givetvis välkommen att ringa
eller besöka HSB-kontoret. Vi ska också här i infobladet försöka försöka ge er lite av den informationen, men huvudsyftet med bladet är att ge medlemmarna användbar och praktisk information om
aktuella frågor i föreningen.
Kom ihåg att vi ansvarar för föreningen gemensamt och att inga andra än vi själva, dvs föreningen,
får betala alla kostnader som vi förorsakar oss. Därför är det personliga initiativet att hålla rent och
snyggt på allmänna ytor av stort värde för oss alla – det bidrar mycket till att hålla nere våra månadskostnader.
Återvinning och grovsopor – en tung kostnad för föreningen dvs oss.
Föreningen har under de senaste åren fått skenande höga kostnader för hanteringen av allt skräp i
grovsoprummen. Det gäller särkilt bortforsling av uttjänta vitvaror och elektronikskrot. Det har medfört
höga kostnader för oss, föreningen. Vi har också infört olika begränsningar av tillgång till grovsoprummen för att slippa få obehöriga som slänger sopor på tider ”då ingen ser”.
Det bästa tipset är att alltid beställa bortforsling av uttjänt vitvara vid köp av en ny.
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Det sparar mycket pengar åt föreningen. Dessutom är det inte tillåtet att ens tillfälligt ställa in gamla
vitvaror i grovsoprummen. Hjälp gärna till och informera medlemmar som inte nåtts av denna information.
För gamla TV-apparater och PCs gäller, även om behållare för elektronikskrot ﬁnns i vissa grovsoprum, att ni helst lämnar tillbaka dom vi köp av nya. Branchen är skyldig att ta emot dom och föreningen sparar mycket pengar.
Om man trots allt står där med en gammal vitvara som man inte kan lämna tillbaka eftersom man inte
köpt någon ny så hänvisar vi och Stockholms Stad till de beﬁntliga återvinningsstationerna, t.ex den
i Hässelby, Lövstavägen, där man får god hjälp att lämna in sina utjänta vitvaror om man bara kör dit
den.
Nyheter om nära miljöstationer, för sådant som inte passar i grovsoprummet
En ny miljöstation har öppnat bakom ICA i Akalla eller har du vägarna förbi Kista så ﬁnns en miljöstation i anslutning till Shells närbutik Select. Här ﬁnns möjligheter att göra sig av med kemikalier, oljor,
glödlampor, småbatterier m.m.
Bilbatterier lämnas alltid tillbaka till den handlare, när du köper ett nytt.
Överbliven medicin lämnas alltid till apoteket, men det visste du nog redan.
Styrelsen har för avsikt att samla intresserade medlemmar till möte i höst, där vi förutom diskussion
om föreningens grovsopor och säkerhetsfrågor också kommer att diskutera städning i allmänna utrymmen som cykelrum, tvättstugor och förrådsgångar samt hur man kan öka bevakningen i området
inkl parkeringen.
Vi återkommer om detta i höst.
Viktiga tel nr för säkerheten (ﬁnns även på hemsidan).
Tveka inte att använda dessa om du misstänker brott eller känner dig otrygg
Securitas bevakning 070-644 36 15
Västerortspolisen 08-765 56 00
Nödnummer till fastighetsskötsel: Endast nödsituation: 695 00 00
HSB-kontorets öppettider 1/7 - 15/8 är: måndagar 0800-1200 och torsdagar 1300-1800.
Tel nr till HSB-kontoret är som tidigare 08-785 30 80
Vi vill nu tillönska er alla en underbar sommar med mycket grannsamverkan.
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