Infoblad September-Oktober 2005
Trädgårdsstaden förbereder sig för att gå i vila – gäller bara naturen och trädgårdarna, men inte
oss invånare. Tvärtom här sjuder det av liv. Gångar och torg städas, trädgårdarna pyntas i höstskrud, parkeringen får belysning för att öka tryggheten och genera klåﬁngriga obehöriga. Några
av oss får nya grannar – välkomna förresten !
Här följer nu några punkter som ska hjälpa oss att få en trevligare och mer funktionell Trädgårdsstad. Det handlar fortfarande om det personliga engagemanget och sammanhållningen för
att vi ska få ”guldkant” på vår tillvaro i Brf Trädgårdsstaden – eller hur?
Tvättstugorna
Lite fördydligande ang. tvätttiderna. Det är viktigt att alla följer tiderna noga, blir det förseningar hinner inte den som kommer efter att tvätta klart.
Det nya låskolvsystemet kommer för närvarande inte att tas i bruk i tvättstugornas ytterdörrar.
Att vi vill avvakta med detta beror på att om någon är sen hinner efterföljande inte påbörja sin
egen tvätt i tid, eftersom dörren då är låst. Någon kan ju också tänkas utebli från sitt bokade
tvättpass, som skulle innebära att alla maskiner står obrukbara under hela det tvättpasset.
I nuläget innebär det också att om tvättmaskinerna blir klara tidigare än avsatt tid är det ju inget
som hindrar att nästa man börjar tidigare. Utvärderingen fortsätter.
Fastighetsbesiktning
Till de medlemmar som får påpekande om att vita åtgärder med anledning av den fastighetsbesiktning som skett. Det är nödvändigt att ni åtgärdar de påpekande som noterats för er. Föreningsstyrelsen kommer inom kort gå igenom samtliga gårdar för att kontrollera att påpekade
felaktigheter åtgärdats. Exempel på sådan åtgärd är att återställa bortmonterade överliggare till
ursprungligt skick.
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HSB kontoret
Felanmälan Fastighetsskötsel
Endast nödsituation
Securitas
Västerorts Polisen
Bortforsling av skrotbilar

08-785 30 80

måndag och onsdag 8-12
tisdag och torsdag 13-18
08-751 11 12
07.00-08.00
(övrig dagtid 08-578 77 550)
695 00 00
070-644 36 15
08-765 56 00
020-757 600

Föreningen har en alldeles utmärkt hemsida,www.tradgardsstaden.net med mycket nyttig information om
vår bostadsrättsförening. Om du inte har tillgång till internet är du givetvis välkommen att ringa eller besöka
HSB-kontoret.

