Infoblad oktober 2008
Tack alla ni som hjälpt till att klara de nya soprutinerna!
Den 12 september fick vi nya regler för hantering av hushålls- och grovsopor. Nu gäller att lägga hushållsoporna i avsedda miljörum som ibland kan ha formen av en blå container. I dessa miljörum finns
också möjlighet att kasta returpapper och glas. Nyckel och/eller kod gäller till de flesta miljörum.
Om du saknar kod eller nyckel – vänd dig till HSB-kontoret.
Det är konstigt att man ibland kan hitta hushållssopor i papperskorgarna och utanför miljörummen? –
Det är helt oacceptabelt och dyrbart för föreningen. Därför har styrelsen beslutat att införa en kostnad
om 300:- för den som gör sig skyldig till en sådan handling.
Grovsopor sparas och kommer att kunna kastas, inledningsvis, 1 gång/vecka i särskild bemannad
container, torsdagar, kl 1600-2000 placerade omväxlande på:
Imatragatan 16 oktober
Nykarlebygatan 23 oktober
Imatragatan 30 oktober
Nykarlebygatan 6 november
Imatragatan 13 november
Nykarlebygatan 20 november
Imatragatan 27 november
Nykarlebygatan 4 december
Imatragatan 11 december
Nykarlebygatan 18 december
Imatragatan 30 december (obs Tisdag)
Nykarlebygatan 8 januari
Imatragatan 15 januari
Här följer några exempel på vad man får lägga i containern:
- Trädgårdsavfall
- Möbler
- Emballage
- Kläder och textilier
- Leksaker och redskap och annat ofarligt från våra gömmor

Följande får inte läggas i containern:
utan lämnas i retur till affären eller lämnas till Återvinningscentral(se nedan)
- Vitvaror (kyl, frys, spis, tvätt- och tork och liknande)
- Elartiklar (rakmaskin,mixer, kaffebryggare, styrkjärn, dammsugare, fön mm)
- Elektronikavfall (TV, video, dvd, radio, stereo, dimmers, modem, mm)
- Bygg och renoveringsavfall
- Tryckimpregmerat trä t.ex. gamla trädgårdsmöbler
- Däck och bilbatterier och vanliga batterier
- Annat farligt avfall (färger, olja, kemikarlier, tryckbehållare)
Om ovanstående avfall återfinns i eller runt våra miljörum eller på allmänna ytor kommer en bortforslingsavgift på 5000:- att debiteras den som gjort sig skyldig till en sådan handling. Styrelsen hoppas
dock att alla kommer att ta sitt ansvar och själv ombesörja att avfallet antingen återlämnas till affären
vid köp av nytt eller deponeras hos närmaste återvinningscentral.
Det har också förekmmit att grovsopor och byggavfall deponerats i våra entreprenörers byggcontainrar
med dryga kostnader för föreningen som följd. Det kommer säkert inte att upprepas igen – hoppas vi.
Utvärdering av våra grovsopsrutiner kommer att ske efter årsskiftet.Om vi alla hanterar våra sopor rätt
kommer föreningen att spara mycket pengar som kommer att behövas till de permanenta sopsystemen
som för närvarande projekteras.
Tack allihop som stått ut med och hjälpt till med fönster och dörrbyten, ett arbete som
fortfarande pågår.
Arbetena rullar på och kommer att pågå även under nästa år. Vi har haft en del kvalitetsproblem men
de är på väg at rättas till.
Tack allihop som stått ut med bytet av värmecentralerna, ett arbete som fortfarande pågår.
De nya effektivare systemen kopplas in allt eftersom de blir klara. I den nedre värmecentralen,
Nykarlebygatan 10, är installationsarbetena avslutade och trimning av systemen pågår. I den övre
värmecentralen återstår en del installationsjobb innan överkoppling till de nya kan ske, men där är
gamla värmesystemet provisoriskt inkopplat i och med att fönsterbyten pågår. Alla bör ha värme i
nuläget.
Förutom detta kommer också byte av vattenmätare att ske som innebär totalavstängning av varm och
kallvatten i ca 8 tim. Alla kommer att få information om detta i god tid så man hinner förbereda sig och
tappa upp vatten i kärl.
När detta är klart påbörjas utrivning av de gamla systemen och uppsnyggning av området. Så ännu
så länge kommer ni att se personal från Rörex och ABC-rör i området.
Planerad driftstörning i Brf Trädgårdsstaden bredbandsnät och Tv-nät
Den 14 oktober görs en uppgradering i föreningens bredbandsnät. Det kan under kortare och längre
tidpunkter under dagen påverka accessen till nätet. Uppgraderingen är en nödvändig åtgärd för att
kunna införa nya funktioner och tjänster i nätet. Uppgraderingen sker i flera steg och avslutas i mitten
på 2009.
Under uppgraderingen den 14 oktober kan också Tv-nätet påverkas till och från under kortare perioder.
Vi hoppas våra medlemmar har förstående och överinseende för denna driftstörning.

Kattbajs på lekplatser
Dettta är ett gammalt problem som vi försökt att lösa på många sätt. Styrelsen har nu beslutat att
förutom att sanden byts vid behov också låta kratta sanden 1 gång per månad under lekperioden april
– oktober.
Renoveringsavfall
Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får ej
ställas i grovsoprummen. Renoveringsavfall och vitvaror slängs gratis för privatpersoner:
Återvinningsstationen i Hässelby
Lövstavägen
må-to 10-20
fr 10-16
lö-sö 9-16.
Ytterligare en återvinningscentral i vår närhet finns vid Bromma flygplats mot Riksby:
ÅVC Bromma
Linta Gårdsväg 16
Mån-tors 10-20
fre-sön 9-17
Se mer info på www.stockholm.se, för invånare, avfall och återvinning. Där finns också en
sopsorteringsguide.
Hälsningar
Styrelsen

