Infoblad nr 1 februari 2010

Vi har den bästa eller värsta vintern på många många år beroende på hur man ser det.
Pyramidhöga snöberg kantar infarten till Trädgårdsstaden. Snödrivor, plogvallar och meterlånga
istappar längs våra gångvägar och en lång sammanhängande period av kyla. När såg vi en snöslunga på dagistaken senast?

Hur har ni det med värmen inomhus?

Med detta infoblad följer en enkät sammanställd av ABC-rör (firman som arbetat med våra undercentraler). Hur fungerar handdukstorkarna i badrummet, värmen i elementen? Dröjer varmvattnet,
drar det kring fönstren? Fyll i och lämna snarast till HSB-kontoret.
I arbetet med vårt värmesystem måste vissa korrigeringar göras. I sammanhanget ska sägas;
stäng aldrig av köksfläkten. Den är viktig för att erhålla en behaglig och hälsosam inomhus-luft.

Snön ligger vit på taken

Styrelsen har inspekterat taken, gård för gård. Där drivsnön ligger som tjockast kommer vi att
skotta och där istapparna är oroande långa kommer vi att knacka.
Det gäller i första hand taken till våra ettor och tvåor, snö på entrétak (ej privatuppsatta) och stora
taköverhäng med snö och is.
Mycket snö ligger på många av de skärmtak som enskilda byggt på sina fram- och baksidor.
Styrelsen vill påpeka att föreningen inte har ansvarar för skador på dessa om mängden snö gör att
skärmtak skadas eller rasar på grund av den snöns vikt.
Vi vill också påminna om att ansvaret ligger på var och en att hålla snö- och isfritt framför entrén,
och har man en granne som är sjuk eller på annat sätt inte orkar skotta hjälper man gärna till.
Det senare behöver man kanske inte påminna om!

Hushållssoporna

Vintern 2010 underlättar inte sop- och återvinningshanteringen. Snövallarna ligger hindrande i
vägen för sopbilen att komma tillräckligt nära vid lyftet. Det är inte mycket vi boende kan påverka.
Däremot kan vi underlätta sophämtarnas arbete genom att slänga rätt saker på rätt ställe.
Vänligen beakta informationen i våra återvinningsrum. Där får endast finnas glas och tidningar och
ingenting annat!
Emballage av olika slag som kartonger, plast- och pappersförpackningar stör återvinningsprocessen och lämnas därför som grovsopor. Se under rubriken Grovsopor.

Vänd

Information från Brf Trädgårdsstaden
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Grovsopor

När det gäller grovsopor och trädgårdsavfall fortsätter vi som förut, dvs lämna allt sådant, var fjortonde dag mellan kl 16.00 –20.00, vid bemannad container enligt nedanstående schema:
2010
Torsdagen den
25 februari		
Nykarlebygatan
Torsdagen den
11 mars		
Imatragatan
Torsdagen den
25 mars		
Nykarlebygatan
Torsdagen den
8 april			
Imatragatan
Torsdagen den
22 april		
Nykarlebygatan
Torsdagen den
6 maj			
Imatragatan
Torsdagen den
20 maj		
Nykarlebygatan

Renoveringsavfall

Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får inte
ställas i miljörummen.
Renoveringsavfall och vitvaror tar ni själva hand om 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.

De gamla soprummen

I senaste Infobladet (nr 8 2009) gick styrelsen ut med en förfrågan om intresse finns att efter uppsnyggning hyra de gamla soprummen på 8 m2 till en månadskostnad av 295 kronor.
Styrelsen vill betona att inget beslut är taget i denna fråga men vi återkommer i nästa Infoblad.

Fönsterrenoveringen

Fönsterrenoveringen fortsätter under våren på gård 8, så fort vintern har släppt sitt grepp.
Vi hoppas arbetet ska vara klart till sommaren
.

Motioner till Brf Trädgårdsstadens årsstämma som hålls i slutet på maj.

Till sist vill vi uppmuntra alla att inkomma med motioner till styrelsen och föreningsstämman.
Goda idéer berikar föreningen. Skrivna motioner läggs i brevlådan vid dörren till Föreningslokalen,
Imatragatan 130 senast den 28 februari 2010.

FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller
http://www.tradgardsstaden.net - 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.
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.

