Infoblad nr 2, april 2012
Våren är här, och med Brf Trädgårdsstaden bästa i vårt hjärta ser vi behov av att snygga upp och
få ordning i Trädgårdsstaden efter vinterns härjningar.

Årsstämma

Brf Trädgårdsstadens årsstämma kommer ske 23 maj kl 19.00 Akalla By

Förvaringsförråd

Till varje bostad finns ett förråd för förvaring, styrelsen har konstaterat att det finns medlemmar
som tillskansat sig mer än ett förråd. Man hävdar att det fick man när man köpte bostaden.
Detta är helt felaktigt, det finns bara ett förråd till varje bostad. Om någon tillskansar sig ett extra
förråd innebär detta att någon annan medlem i vår förening står utan förvaringsmöjlighet av saker
man inte vill använda just nu. Den som vet att man har mer än ett förråd ska omgående utrymma
ett av dessa. Styrelsen kommer återigen gå igenom alla förråd och kontrollera märkningen.

Uteplatser

Håll era uteplatser städade och fria från avfall. Vi har en container var fjortonde dag i föreningen
för att hantera grovsopor och saker vi inte längre har användning av. Vitvaror får inte förvaras på
verandor, de får inte heller vara elektriskt inkopplade för användning utomhus.
Styrelsen avser använda kronofogden för handräckning för att få ordning på att bl.a. vitvaror som
förvaras på verandorna omgående tas bort.

Hushållssoporna - Återvinning av tidningspapper och glas

Hushållssopor ska kastas i avsedda nedgrävda sopbehållare. Inga sådana sopor får förvaras på
verandor eller slängas i våra papperskorgar, trots detta sker detta och det får till följd att råttor får
gratismat och med det kommer olust och äckel. Kasta hushållssoporna så snart som möjligt där
de hör hemma, alltså i våra nedgrävda sopbehållare!
Återvinning av tidningspapper och glas sker i våra miljörum. Inget annat får kastas där. Detta är
en uppmaning som vi påmint otaliga gånger om, trots detta fortsätter dumpning av avfall som
inte hör hemma i våra miljörum. Nu kan vi se dumpning av avfall lite runt om i vår Trädgårdsstad,
skärpning medlemmar som anser att någon annan ska betala för att ert avfall skall tas bort.
Vänd
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Vi ser just i skrivande stund en stor avfallshög utanför Nykarlebygatan 10 miljörum, under
trapporna till våra förrådshus tycks vara ett populärt dumpningsställe.
Vid den nedgrävda sopbehållaren vid gaveln på Imatragatan 72 står en trasig större
blomkruka, du som dumpade den där bör vara försiktig, får vi reda på vem det är, kommer en
räkning på 5000 kr hamna i dennes brevlåda. Varje medlem och boende i Brf Trädgårdsstaden
är skyldig att följa våra stadgar för att alla ska trivas. Styrelsen uppmanar de som inte kan följa
dessa enkla regler, flytta från Trädgårdsstaden om ni inte kan ta hand om ert avfall.

Råttor

Om ni ser eller har problem med råttor. Gör omgående en felanmälan. Vi har avtal med
Anticimex för åtgärder när det finns råttor och oönskade insekter mm.

Grovsopor/trädgårdsavfall

Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen som bara är
avsedda för återvinning av tidningspapper och glas.
Grovsopor och trädgårdsavfall kan lämnas vid bemannad container mellan kl. 16.30 och 20.00
enligt nedanstående schema:
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Renoveringsavfall

Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får inte
ställas eller lämnas i miljörummen.
Renoveringsavfall och vitvaror lämnas gratis för enskilda hushåll på följande platser:
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: 08-785 35 00

Anmäl störningar i området

Journumret till vårt vaktbolag Securitas är, som tidigare: 070-6443615.
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Journumret till vårt vaktbolag Securitas är: 070-644 36 15
Hit ringer du i första hand. Securitas välkomnar oss att ringa om vi ser något misstänkt i
området.

Telefonnummer till Polisen

Polisen når du på 11414, var du än befinner dig i Sverige.

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga av
vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för reparationer
mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta slag måste
hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning anmäler detta till
våra fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.
Övrigt
Vi vill igen påminna om att det finns en seniorförening i Brf Trädgårdsstaden. Seniorföreningen
har ett möte kl. 13.00 första onsdagen i varje månad, platsen är vår föreningslokal Imatragatan
130.
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