Infoblad nr 2, mars 2014
Våren är här och vintern har varit mycket mild så här långt. Dagarna har blivit längre och ljusare
på morgonen och på kvällen, ja vi har till och med hört koltrasten sjunga på morgonen.
Detta Infoblad kommer att handla om lite olika saker.

Inbrottsvåg i Trädgårdsstaden?

Kanske lite överdrivet men fakta är att vi på kort tid haft minst fyra eller fem inbrott och ett
inbrottsförsök. De drabbade är givitvis bestörta och arga mm. Vi vill att alla medlemmar ung
som gammal hjälper varandra att hålla uppsikt på okända personer som dyker upp i vår
förening utan ett till synes egentligt skäl till närvaron.
Vi har vid vi flera tillfällen fått veta att man sett okända personer men inte vidtagit eller ifrågasatt
varför de vistas i området, ofta för att man tror att det är en legal närvaro.
Det dessa tjuvar inte gillar är uppmärksamhet, ofta räcker det med en fråga ”vad gör ni här?”
så drar de från området. Vi uppmanar er också att omedelbart ringa Securitas på mobiltelefon
070-644 36 15, när ni ser okända personer som inte uppträder på ett normalt sätt.
Det senaste inbrottsförsöket avbröts av att en rådig medlem ifrågasatte vad en person gjorde i
en av passagerna in till gård 2. Mycket föredömligt, tjuvarna drog direkt.
Brf Trädgårdsstaden har ett bra samarbete med Polisen och genom ”grannsamverkan mot brott.
Vi kommer också öka belysningen inne på samtliga gårdar för att förebygga brott. För er som
vill medverka i denna ”grannsamverkan mot brott” läs mer om detta under övrigt senare i detta
Infoblad hur du får kontakt mm.

Fasadrenoveringen

Fasadrenoveringen går nu vidare med gård 3 och 4, den senare gården kom med som option
vid offertläggningen. Styrelsen bedömde att detta var i föreningens intresse att i viss mån
påskynda renoveringarna av fasaderna. Vi kommer inom kort ge riktad information till de
boende på gårdarna 3 och 4. Vi vill redan nu informera om att fasadrenoveringen kommer
innebär betydande störningar för de boende. Vi hoppas givetvis på allas förståelse och er
medverkan som blir nödvändig för att hålla tidsschemat som kommer vara pressat.
Vänd
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Blomstergruppen

Startar igen efter vinterupphåll den 7 april 2014
Därefter första måndagen varje månad - öppet hus 18.00-20.00.
5 maj, 2 juni, 7 juli osv....
Alla välkomnas till föreningslokalen Imatragatan 130
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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FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller www.tradgardsstaden.net klicka på
Felanmälan Du kan även ringa HSB servicecenterservice under dagtid på telefonnummer:
010-442 11 00
HSB jour har 08-695 00 00 (rings bara om det är riktigt akut)
Anmäl störningar i området
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
Grannsamverkan mot brott Denna nya verksamhet är till för att vi gemensamt ska skydda oss
från inbrott och skadegörelse. Vill du vara med, anmäl dig till våra styrelserepresentanter
Annica Haglund eller Annelie Österring.
För att förebygga brott är tända lampor på bostädernas baksida en bra åtgärd.
Tänd en lågenergilampa på er baksida, den drar inte mycket el och förebygger brott.
Ljusskygga individer gillar inte ljus!

Renoveringsavfall

Uttjänta vitvaror och 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.

Information

Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) har flyttat från Helsingforsgatan till
Finlandsgatan 10 i Akalla.
De har öppet enligt följande
Måndag och Onsdag kl 08.00-12.00
Tisdag och Torsdag kl 13.00 – 18.00
Avslutningsvis Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden önskar er alla en trevlig vår!

Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden
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