Infoblad december 2008
Julen står för dörren. Detta är årets sista Infoblad, men nästa år dyker dom upp igen. Vi får väl hoppas att friden infinner sig trots alla dystra rapporter om ekonomi och industri. Mitt i allt detta kan det
väl vara skönt att informeras om att föreningens ekonomi är god och att vi fn inte planerar några
avgiftshöjningar, annat än på elförbrukningen som nämndes i föregående infoblad. Kostnaderna
har visserligen åkt berg-och dalbana under året och de första tre kvartalen hade vi starkt stegrande
kostnader på det mesta, men den sista tidens tillbakagång har medfört lite minskande kostnader,
som gynnar föreningen.
Nu kommer några punkter att tänka på.

HYRA AV LOKALEN

På förekommen anledning måste den som vill hyra visa upp sitt bostadsrättsbevis och legitimation, samt pengar i vanlig ordning när man bokar lokalen på Torsdagsjouren. Anledningen till detta
är dels att det förekommit att obehöriga hyrt lokalen och dels att ungdommar själva hyrt lokalen,
med problem som följd. Det har förekommit både skadegörelse och mycket sena nätter med störande ljudnivåer. I köket saknas fortfarande 40 vinglas som någon har lånat (kanske tagit hem för
att diska?) Tacksam om dessa omedelbart återställes. Någon med dåligt samvete får gärna ringa till
någon i styrelsen så kan vi hjälpa till med dörröppning m.m.

TORSDAGSJOUREN

Torsdagsjouren är vår benämning för den medlemsservice styrelsen tillhandahåller på torsdagarna,
1800-1845, i föreningslokalen Imatragatan 130.
Öppetider i jul/nyår:
Torsdag 25/12 öppet - en eloge till Håkan och Annica som servar oss denna juldag
Torsdag 1/1 stängt –
Torsdag 8/1 öppet som vanligt

JULPAPPER OCH JULEMBALLAGE/KARTONGER = GROVSOPOR

Använd de papperssäckar som HSB tillhandahåller (kolla i tvättstugornas entréer några dagar före
jul). Passa containern den 30/12, som är en tisdag!!
Vänd

Information från Brf Trädgårdsstaden
www.tradgardsstaden.net

VARMVATTNET

Vi jobbar vidare på att lösa varmvattencirkulationen som är ett problem på vissa håll. Vi gör nu
ett test på sydsidan av Nykarlebygatan för att utvärdera en ny lösning. Återkommer till detta hur
det går.

BRANDVARNARE

Har du ingen brandvarnare – skaffa en omgående!
De flesta försäkringsvillkor förutsätter att man har minst en fungerande brandvarnare rätt
placerad dvs. i taket.
Tänk på att aldrig gå ifrån brinnande ljus. Kolla att brandvarnaren är ok genom att trycka på
testknappen. Kommer ingen signal – byt batteri eller hela brandvarnaren.
Vid eldsvåda – ring 112

FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller

http://www.tradgardsstaden.net/startsida.htm - klicka på Felanmälan
Du kan även ringa HSB Kundservice under dagtid på telefonnummer: 08-57877550

Renoveringsavfall

Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får ej ställas
i grovsoprummen. Renoveringsavfall och vitvaror slängs gratis för oss:
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.

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.
Grannsamverkan
Grannsamverkan är ovärderlig. – Hjälps åt att hålla uppsikt
på varandras hus, inte bara när ni är bortresta, utan hela
tiden. Kom överens med grannen om det.

God Jul önskar Styrelsen

