Infoblad nr 8 december, 2009
När kommer vintern
Några boenden mediterar över decembervädret och en blommande gullviva i grannrabatten.
Liknande observationer görs säkert på andra håll i Trädgårdsstaden just nu.
Men minusgrader är på väg (extrem kyla enligt Aftonbladet) och möjligen har vi snö på backen till jul.
Slitsluckan
Ta för vana att då och då sticka in handen bakom den lilla inspektionsluckan i badrummet och på
toaletten, för att försäkra dig om att det är torrt på golvet och kring rören. Detta gäller de boenden i
treor och fyror. Vattenskador är mycket kostsamma för föreningen = oss.
Luftning av elementen
Bör ibland göras. Öppna genom att vrida nyckeln ett kvarts varv motsols och samla upp vattnet i
ett lämpligt kärl medan du låter det rinna en stund (= 30 sek). Luftningsnyckel finns att hämta på
HSB-kontoret. Bor du i en trea eller fyra, arbeta uppifrån och ned.
Montering av paraboler
På förekommen anledning vill vi påminna om att parabolmontage ej får göras mot fasad (och hit
räknas även förrådsväggar) utan måste ske på fristående mast mot marken.
Intresseanmälan att hyra ett förråd
Föreningen har 26 gamla soprum på ca 8 kvm, som vi, om det finns intresse avser renovera och
hyra ut till föreningens medlemmar som förråd eller hobbyrum. När förråden hyrs ut kommer dom
vara nymålade och renoverade.
Finns det intresse bland Brf Trädgårdsstaden medlemmar hyr vi ut förråden mot en beräknad
månadsavgift på ca 295 kronor i månaden. Medlemmar som är intresserade att hyra, anmäler
detta sitt intresse till vårt HSB-kontor Helsingforsgatan 45. Det kommer att finnas begränsningar i
vad som får förvaras och vad som får göras i förråden
Styrelsen kommer efter bedömt intresse fatta beslut om renoveringsåtgärden och uthyrningen.
Inför julhelgen
Är det särskilt viktigt att kontrollera batteriet i brandvarnaren. Tryck in testknappen och får du ingen
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använder till er tvättstuga på samma adress. Cykelrummet på Nykarlebygatan 10 kommer i vara
samma nyckel som till tvättstugan på samma adress.
Cykelrummet på Nykarlebygatan 60 använder ni på liknande sätt tvättstugenyckel för att få
tillträde till cykelrummet. Imatragatan 4 förblir stängt, boende som använde detta rum tidigare
har nu Nykarlebygatan 10 och Imatragatan 230 att placera sina cyklar i. Detta innebär att vi bara
fortsättningsvis har tre cykelrum i föreningen.
Sopskolan fortsätter
Vi kommer med mer bilder av sopor som lämnas där dom inte ska vara se sista sidan i detta
Infoblad
Grovsopor
När det gäller grovsopor och trädgårdsavfall fortsätter vi som förut, dvs lämna allt sådant var
fjortonde dag, undantag i julhelgen då sker det den 22 och 29 december genom extra hämtningar vid bemannad container enligt nedanstående schema:
Torsdagen den 12 november
Torsdagen den 26 november
Torsdagen den 10 december
Tisdagen den 22 december
Tisdagen den 29 december

Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan

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
ServiceCenter HSB
Det har blivit enklare att komma i kontakt med HSB. Genom ServiceCenter får du hjälp med alla
olika typer av ärenden. Ring 08-785 35 00 vardagar mellan 08.00 och 16.30
.
Renoveringsavfall
Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får ej
ställas i miljörummen
grovsoprummen.
Renoveringsavfall
och vitvaror
Renoveringsavfall
och vitvaror
tar nislängs
själva gratis
hand för
om privatpersoner:
och slängs gratis
på följande adresser:
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.
Telefonnummer till Polisen
Polisen når du på 11414, eller om det är ett nödläge 112, 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.

Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2010

SOP-SKOLAN fortsätter
Miljörummet, Nykarlebygatan 10, 7 december, 2009. Alla kan se att detta inte är rätt plats för grovsopor.
Föreningens sorteringskostnad och bortforsling för denna dumhet och ansvarslöshet är 1500 kr
.

