Infoblad nr 5 Juni 2009
Sommarvädret kan just nu inte bestämma sig men vi hoppas på sköna solpauser mellan skurarna.
Vem vet, sommarvärmen har kanske anlänt då du läser detta infoblad.
Vidare kan meddelas att driftstart för den nya sophanteringen sker den 1 juli 2009. De nya sopbehållarna har hittat sina platser och vi hoppas att de nya rutinerna ska fungera på, ett för alla, tillfredställande sätt. Vi vädjar också till samliga att medverka till att den nya sophanteringen blir så bra och
trivsam som vi alla vill ha och trivas med.
Återvinning av glas och papper kommer att kunna göras vid Imatragatan 4 och Nykarlebygatan
10 och 60 Här kommer även att finnas batteriholkar. Det är utomordentligt viktigt att inga grovsopor
eller trädgårdsavfall placeras i dessa rum.
Grovsopor och trädgårdsavfall kommer att kunna lämnas var fjortonde dag från den 1 juli till den
30 september i containrar växelvis uppställda på Imatragatan/Nykarlebygatan.
Torsdagen den 25 juni Nykarlebygatan
Torsdagen den 9 juli Imatragatan
Torsdagen den 23 juli Nykarlebygatan
Torsdagen den 6 augusti Imatragatan
Torsdagen den 20 augusti Nykarlebygatan
Torsdagen den 3 september Imatragatan
Torsdagen den 17 september Nykarlebygatan
Torsdagen den 1 oktober Imatragatan
Använd denna service på bästa sätt, det är inte alla bostadsrättsföreningar som tillhandahåller den.
Det förekommer i vårt område en hel del ”takspring” av pojkar i 10-12årsåldern.
Dessa störningar får inte fortsätta. De utsätter sig själva för stora risker, men kan också orsaka
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skador på takbeläggningen, särskilt vid varm väderlek. Föräldrar, tala med era barn om detta!
Torsdagsjouren håller stängt den 23 juli och den 30 juli.
Vi från styrelsen önskar alla en skön och vilsam sommar

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.

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
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.
OBS!
Ändrat telefonnummer till Polisen
Polisen når du på 11414, var du än befinner dig i Sverige.
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.
Grannsamverkan har också fungerat mycket bra i vårt område under bl.a. storhelgerna –
Stort tack till alla !
Varma sommarhälsningar
Styrelsen

