Våren kommer till Trädgårdsstaden!
Nu släpper vintern sakta greppet om Trädgårdsstaden och de första vårtecknen börjar visa sig.
Det är underbart att se de första vårblommorna spira invid husväggarna och innan man vet ordet
av så står de i full blom – vad fort det går!
Samtidigt kan man inte låta bli att störas över vad mycket skräp som uppdagas på gångvgar och
rabatter – det som göms i snö kommer upp vid tö – en gammal sanning som gäller än.
Många tack till alla de som känner vårt gemensamma ansvar och plockar upp och snyggar till!
Föreningen kommer att sopa upp vintersanden så snart tillfälle ges, var så säker.
•

Föreningens årsmöte kommer att äga rum den 18/5 kl 1900 i Akalla by. Mer info kom
mer.

•

Beslut om individuell elmätning fattades på föreningens extra stämma den 15/2, 2006.
Införandet beräknas ske under året och att fungera fullt ut från 2007. Uppsättning av el
mätare i anslutning till elgruppcentralen, proppskåpet, i varje hus kommer att göras av
entreprenören. Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att fritt utrymme ﬁnns runt elgrupp
centralen enligt följande mått:

-

Minst 200 mm till höger eller vänster om centralen. På motstående sida ska då minst
50mm fritt utrymme ﬁnnas.
Minst 15 mm ovanför centralen.
Minst 150 mm under centralen

-

Mätarens storlek är 165 x 175 x 69 mm
Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att man inte byggt för elcentralen, så måtten kan
hållas. Vid tveksamheter kontaktas HSB-kontoret.
Mer information om tidsplaner och rutiner kommer om detta.

vänd
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•

Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring med gemensamt bostadsrättstillägg för att
underlätta vid hantering av försäkringsfrågor. Tillägget var tidigare ett tillval till hemför
säkringen och därmed upp till den enskilde.
Det nya innebär alltså att att bostadsrättstillägget till hemförsäkringen kan sägas upp,
eftersom den ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Detta innebär också att alla med
lemmar omfattas av bostadsrättstilläggsförsäkringen. (se bilaga)

•

Radondosor kommer att insamlas lördag och söndag den 22-23 april, kl 1000-1500. Vi
kan tyvärr inte boka exakt tidpunkt, men om ni absolut inte kan vara hemma under den
här tiden måste ni ringa till nedanstående ombud och boka annan tid.
Gård 1-2
Gård 3-4
Gård 5-6
Gård 7-8

Anette Ek tel 08-7039559 och Sven Ohlsson tel 070-6369586
Helen Rickardsson tel 070-7745856 och Håkan Nordin tel 070-6004226
Leif Casemyr tel 070-6650224 och Göran Jansson tel 08-7513008
Solveig Onsaker tel 073-0486363 och Gun-Britt Nordstrand-Andersson tel
0704-585462

Om du är osäker om vilken gård du tillhör: Gå in på vår hemsida (länk se nedan) och titta på
Områdeskartan eller kontakta HSB-kontoret.
Det är viktigt att insamling går snabbt och lätt för att hålla våra kostnader nere, som ni säkert
förstår. Vi ser fram emot er förståelse och tillmötesgående för denna åtgärd, som är till för allas
bästa. Resultaten och ev åtgärdsplaner kommer att meddelas er i föreningens infoblad.
Ni vet väl att alla infoblad läggs ut på föreningens hemsida: www.tradgardsstaden.net
Glöm nu inte att boka i almanackor och komma överens om att någon är hemma under de
aktuella tiderna.
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