Infoblad Nr 6 Oktober 2009
Vi befinner oss i skrivande stund bland fallande höstlöv och röda rönnbär medan ljumma vindar drar
genom gårdarna. Men vi rustar för rusk och några av oss försiktiga har redan täckt över utemöblerna och ställt undan våra pelargonior.
Efter denna lilla betraktelse vill vi uppmärksamma råttproblemet, som inte har minskat i vårt område.
Föreningen har ett åtgärdsprogram i samverkan med kommunen. Vi som boende måste tänka på
att aldrig, inte ens för några korta minuter, sätta ut hushållssoporna på verandan eller uteplatsen. Vi
glömmer lätt bort dem. Råttorna gör det inte.
Cykelrum
Vi går mot vinter. Tre cykelrum kommer att iordningsställas, dels vid Nykarlebygatan 10 och Nykarlebygatan 60 och dels vid Imatragatan 230. Det innebär en hel del snickeri- och målningsarbeten,
plintar ska gjutas, ramper ska byggas. När cykelrummen blir tillgängliga meddelas senare.
Sopor
Vi har fortfarande problem med vår sophantering såväl grovsopor som hushållssopor dumpas på
platser i föreningen där dom inte hör hemma.
Vi kommer därför fortsättningsvis med bilder visa våra medlemmar hur det ser ut och vad som gäller
för hantering av de olika sopsorterna, Hushållssopor, Grovsopor, El-avfall och Gamla bildäck mm.
Föreningsstyrelsen är bekymrad och de stora kostnader detta medför, alla boende i Brf Trädgårdsstaden tar givetvis kostnaderna kollektivt.
Hushållssopor
Vad beträffar den nya sophanteringen kan konstateras att vi har haft en hel del luktproblem, särskilt
under sommaren när det var som varmast. Problemet försöker vi lösa med dubbeltömning vid Nykarlebygatan 55 och vid Imatragatan 57. Dessutom kommer vi att pröva luktborttagning med hjälp
av joniserad luft (samma teknik som restauranger tidigare använde för att ta bort rökluft från sina
lokaler).

Vänd

Information från Brf Trädgårdsstaden
www.tradgardsstaden.net

Grovsoporna
När det gäller grovsopor och trädgårdsavfall fortsätter vi som förut, dvs lämna
allt sådant var fjortonde dag undantag i julhelgen den 22 och 29 december, då sker extra
hämtning vid bemannad container enligt nedanstående schema:
Torsdagen den 1 oktober		
Torsdagen den 15 oktober 		
Torsdagen den 29 oktober 		
Torsdagen den 12 november
Torsdagen den 26 november
Torsdagen den 10 december
Tisdagen den 22 december
Tisdagen den 29 december

Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan

TV-utbudet
Till sist kan vi meddela att Hallmark inte längre levererar. Däremot har vi fått kanal 9.
FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller
http://www.tradgardsstaden.net/startsida.htm - klicka på Felanmälan
Du kan även ringa HSB Kundservice under dagtid på telefonnummer:
08-785 35 00

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.
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.

SOP-skola
Nu kommer bilder på sopor som placerats där dom inte ska vara!

Gammal Tv dumpades Imatragatan 4, vår kostnad ca 1500 kr

Påträffades i ett miljörum, Läs skylten STOP ENDAS Tidningspapper och Glas för Återvinning, Vår kostnad för sortering 1000 kr

Grovsopor utomhus, vår kostnad Grovsopor i miljörum, vår kostnad
för sortering ca 500 kr!
för sortering ca 1000 kr!

