Infoblad Oktober 2007
Efter en avslappnande sommar med växlingsrikt väder gör nu hösten sitt intåg i Trädgårdsstaden.
Under sommaren och hösten har vi kunnat njuta av planteringarna i blomkrukorna på torgen –
mycket vackra blomsterarrangemang som vi gärna ser mer av. Något att längta efter nästa år, även
om vi har mycket vackert att färvänta oss av naturen självt, när höstdagarna smyger sig på.
Under sommaren har vi fått flera nya medlemmar och ni önskas hjärtligt välkomna till oss.
Vi vill påminna om att medlemsservice i föreningslokalen har öppet varje torsdag mellan 18:00 och
18:45. Hit vänder du dig om du har ombyggnadsplaner, vill boka lokal, gästrum och bastunyckel.
Eller om du vill träffa någon representant från styrelsen om föreningsfrågor.
Här kommer nu lite information om vad som är aktuellt just nu och eftersom föreningen under senaste året fått många nya medlemmar, följer också repetition av några viktiga ordningsregler för att alla,
gammal som ung, ska trivas i området.
Mark och fastigheter
Reparation av ruttet virke har påbörjats och kommer att slutföras före vintern. Det är viktigt att vi alla
hjälps åt att hålla jord och vegetation borta från fasaderna för att undvika röta, så sparar vi in
på reparationskostnaderna.
Våra träd
Vårt område är nu mer än 30 år gammalt och vissa av våra träd har blivit mycket stora.
Så stora träd riskerar att skada tak, fasader, grund och ledningar. Många träd har dessutom växt sig
så stora att det förmörkar både vår inne och utemiljö.
Detta kan alltså förorsaka oss stora kostnader, om inte något görs.
Därför kommer vi att genomföra en utglesning av träden i vissa områden. Detta innebär att man tar
bort träd på olika ställen i omgångar. Stubbarna kommer att lämnas kvar och ersättningsplantering
kommer ej att ske. Arbetet beräknas att påbörjas i slutet av oktober. Boende i direkt närhet kommer
att informeras separat innan dessa arbeten påbörjas. OBS detta gäller endast träd som tillhör föreningen. Träden utanför häckarna mot gatorna och på några andra ställen tillhör Stockholms stad och
berörs ej av detta.
Vänd
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Tvättstugan: Utökad tid efter bokat pass, att torka tvätten
Vid föreningsstämman den 24/5 beslutades att man har rätt att torka tvätten en halv timme extra,
efter avslutat tvättpass. Detta är alltså gällande regel.
Tvättstugan: Tag bort din kolv efter avslutat tvättpass.
Parkeringsplats finns under tavlan eller om du hellre vill ta hem den.
Som alla förstår är det inte tillåtet med bollsspel i vårt område. Detta ska dock inte förväxlas med
barns lekar med bollar. För bollspel hänvisar vi bl.a. till den befintliga fotbollsplanen vid Ishallen
eller gräsytorna nedanför Akalla by.

Grovsoprummen, missbruk - ett växande problem
Genom alla renoveringsarbeten uppstår behov av att slänga bygg- och rivningsavfall.
Problemet är att detta avfall slängs i våra grovsoprum, något som är absolut förbjudet.
Bygg- och rivningsavfall samt miljöfarligt avfall, får absolut inte slängas i grovsoprummen
utan måste, genom egen försorg, transporteras till någon återvinningsstation.
För adress se www.stockholm.se
Har man problem med att transportera sitt avfall får man anlita något renållningsföretag för
detta, eller varör inte en granne?!
Vi måste alla hjälpas åt att få ordning på grovsoprummen annars nödgas vi stänga dessa av
kostnadsskäl.
Container endast för trädgårdsavfall
Container för endast trädgårdsavfall kommer att ställas upp på vändplanerna den 12-14/10.
Hjälps åt att endast trädgårdsavfall slängs i containern – inga gamla trädgårdsmöbler alltså.
Dom får man lämna på återvinningsstationen. Tryckimpregnerat räknas som miljöfarligt avfall.
Resa till Krakow 12-14 april 2008
Krystina Larsson har åter igen, via resebyrån Orbis Resor, anordnat en gruppresa för oss i
Trädgårdsstaden. Årets resa sägs ha varit mycket lyckad och är du intresserad av att resa till
Krakow i vår, vänder du dig till Krystina på tel 08-453 41 23.
Anmäl störningar i området
Journumret till vårt vaktbolag Securitas är, som tidigare: 070-6443615.
Hit ringer du i första hand. Securitas välkomnar oss att ringa om vi ser något misstänkt i området.
Västerortspolisen når du på 08- 401 30 00 eller i nödläge, 112. Glöm inte att grannsamverkan
ovärderlig. – Hjälps åt att hålla uppsikt på varandras hus, inte bara när ni är bortresta, utan hela
tiden. Kom överens med grannen om detta.
El - spartipset
Har du värmegolv i badrummet drar det extra mycket el om termostaten står för högt.
Trevlig höst
önskar
Styrelsen

