Information
Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) har flyttat från Helsingforsgatan till
Finlandsgatan 10 i Akalla. Dom 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 och försommar!
Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden

Infoblad nr 3, maj 2014
Våren är här och därmed är det tid att tänka på våra uteplatser, för allas trevnad och pyssel.

Finaste uteplatsen

Tävlingen finaste uteplatsen fortsätter även under 2014. Syftet är att Trädgårdsstaden ska likna
en blomsterstad, grön och välvårdad. Priset delas ut under hösten till de sex finaste uteplatserna.
Under hösten 2014 kommer vi i Infobladet presentera årets vinnare 2014.

Årsstämma

Föreningsstämma kommer att hållas den 21 maj i Akalla By i likhet med de senaste åren.
Kallelsen till stämman kommer i era brevlådor i samband med årsredovisningen.
Stämman börjar kl 19.00, medlemmar välkomnas att delta.

Inbrott i Trädgårdsstaden

Vi är bekymrade över alla inbrott som varit under våren. Vi vill att alla hjälper till att hålla uppsikt
på okända personers rörelser i Trädgårdsstaden.
Det finns flera åtgärder den enskilde kan vidta för att försvåra inbrott eller förebygga inbrott
1.
Ha en lampa lysande på era uteplatser på husets framsida och baksida.
2.
Tala med era grannar om ni ska åka bort även om det bara rör sig om något dygn.
3.
Ha en lampa inne i bostaden med en timer som tänds och släcks på oregelbundna tider.
4.
Montera en godkänd låsanordning på era fönster som medför att fönster går sönder om
man bryter på dessa, här kan ni få tips från låssmed, till exempel Bysmeden i Kista.
5.
Montera så kallad C-list på era dörrar som försvårar för en inbrottstjuv att forcera dörren,
finns både till framsidans dörrar och till baksidans altandörr.
6.
Ta kontakt med någon av föreningens medlemmar som är aktiv i ”Grannsamverkan mot
Brott” så kan ni få många olika idéer hur ni skyddar er från inbrott
7.
Gå in på följande länk http://www.if-sakerhet.se/alla-produkter här kan ni få en uppfattning
om vad olika produkter kostar som kan försvåra eller förebygga inbrott.
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. Brf Trädgårdsstaden har ett bra
samarbete med Polisen i och genom ”grannsamverkan mot brott”.
Vänd

Information från Brf Trädgårdsstaden
www.tradgardsstaden.net
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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

Fasadrenoveringen

Fasadrenoveringen går vidare och har nu startat på gård 3 och 4. Vi vill informera om att
fasadrenoveringen innebär betydande störningar för de boende. Vi hoppas givetvis på allas
förståelse och er medverkan som blir nödvändigt för att hålla tidsschemat som kommer vara
pressat.

HSB jour har 08-695 00 00 (rings bara om det är riktigt akut)

Anmäl störningar i området

Blomstergruppen

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.

Blomstergruppen har tillfälligt beslutat att inte fortsätta.

Brf Trädgårdsstadens gemensamma Städdag

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

Lördagen den 25 maj är det dags igen att gemensamt snygga upp i Brf Trädgårdsstaden.
Vi hoppas så många som möjligt att hjälpa till och med detta.
I Föreningslokalen, Imatragatan 130 hämtar ni olja och färg samt penslar mm. Vi öppnar där kl
09.30 och håller på så länge intresset att hjälpa till finns, dock senast till kl 14.30

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

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:

Övrigt

2014
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den
Torsdagen den

15 maj
29 maj
12 juni
26 juni
10 juli
24 juli
7 aug
21aug
4 sept
18 sept
2 okt

kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00
kl. 16.30 - 20.00

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 Östering.

Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan
Imatragatan
Nykarlebygatan

Rastning av hundar
Boende som har husdjur, ta hand om vad dessa lämnar efter sig. Rastning inne på gårdar och
utmed uteplatserna är inte tillåtna.
Extraförråd
Det finns några extraförråd att hyra, ta kontakt med HSB områdeskontor på Finlandsgatan 10
om ni är intresserade.
Com Hem
Com hem erbjuder många ”TiVo” för närvarande, de som inte vill ha TiVo kan fortfarande teckna
vanligt Tv-abonnemang, genom att Brf Trädgårdsstaden är med i Akalla-Husby-Nätort (AHN)
finns ett grundavtal där alla ska erbjudas 8 favoriter utan extra kostnad.

Renoveringsavfall

Uttjänta vitvaror och renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får inte
ställas eller lämnas i miljörummen.

Fotbollsspel på Innergårdarna
Till alla som har barn i Brf Trädgårdsstaden, vi får in många klagomål på att barn och ungdomar
spelar fotboll på innergårdarna. Detta är inte tillåtit och har aldrig varit det, både gräsmattor,
blommor och buskar tar skada av det fotbollspel som sker på innergårdarna. Vi ber er som är
föräldrar, ta med er barnen ut till de grönområden som finns runt Brf Trägårdsstaden.
Där finns det ytor som lämpar sig bättre för fotbollspel.

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.

Inbrott och stöld i föreningslokalen
I fredags var det en medlem som förberedde en fest med musik mm. När man lämnade lokalen för att ordna med något hemma passade någon på att gå in i föreningslokalen och stjäla en
bärbar dator.
Det som visar på att det är en boende i föreningen var att ytterdörren till föreningslokalen var
stängd och låst. Vi har misstankar om att det är någon som har en bastunyckel som bokat bastu
eller skulle boka bastun som inte riktigt vet vad som är rätt och fel. I samband med händelsen
kunde vi nämligen se att bokningslistan till bastun också var stulen. Händelsen är givetvis polisanmäld.

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.
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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.
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