


- vad innebär det?

På bdke oqldgelt idirldhtu dor.Iist nedft*l@ingatri]]
nåy e d, &alieo'!'e begreppd enf.trehonw i e emda

Att bo i en
bostadsrättsförening

. I HsB bor dn rill självkolbadspris. Det år ingen annm $m
qånr pengår på ditt D.endc. Ä^avsiften (= nånadlavsilten,
"hynn" gånF. I 2) tåcker foreningt ns lån, d riftskd mad.r dh
aondavsåhingar rör t ex repandone. o.h underhåll.

. Med bosbdsåri "ågel du inE di. låFenhet i cSendig
ncning. Du fuq dock bosbdsråtbföreni.g€n tillennanr
m.d övrign mcdlcmmar/borbdsEtbhrure och har dårned
!nl'F bosudldbLB"i !n iadrn obeErän.ad n)rLi"nr].ritr-
till din bosbd, Du kan inr bli uppsgd sä rånge du tullgör dinå
sLyldiglEtci Du bor tqgg..

. Du och dina gnnnar besrånner liålE hur förenin8eng
nark och gem€nsmma lokald sl€ anvåndÄ. varje år våt€r
$ en (yftlse bland er boende. Styrelsn har i uppdrag at
sköa fö.eningens löralding öch ekonomi. Med i {trelscn
sitter en ledano. rrin HsB. Det bctyde. at siyrelse. och
bdhdsrätbföreninScn - gcnom HsLledanoten har hela HSB
Sbcknolns erfmnher o.h kunnande som s!öd, HSå erbilder
ockå toalöpandc urbildninA f6r nF $rrelseledmötr; kutulap
åren viktig födrittning för leEnde boendedcmolBd.

rh lln pA fördel@a m€d hdh.i'rih i HSB. Du i. m€d och ågE
hFn ocfi miljar Du frr fuX insyr i föndhn'g ocb Åome.



KALLELSE

ModleDmana i ESB:8 BrfTrådgårdsståden d.192 i stocklolD krlas hårnod til
ordinårie fdreninssstiinnr ons.raser d€n 26 tn i 2010Id. 19.00.
Plrts: Atlllå by

p@ordning
l. Ståinus ölpnande
2. Val av ordörande vid stärrmtu
3. Annxiilu av ordfdedens val åv protokollf&ar€
4. Godkännande av röstlänsd
5. Fastställånde av dagordning
6. val av ivå personer att jämte ordinede just€ra prctokollet och lillika tungera

som rösbiikrN
7. Frfua om kallelse behffigen skett
8. St$elsensåsr€dovisniq
9. Revisoremasberåttelse
10. Beslut olr iästitiilland€ åv r€sultot- och balånsrähing
I l. Beslut i anledring av årci, r$ultat enligt dd fastrtålda balaN?ihiigen
12. Beslut i tåga om ansvarsfiihet ör sgelseledanöterna
13. Fråga oin arvoden ör styrelse ooh reviso! för nEndåt erioden till Dtistå ordinarie

stlidna samt principer frr odra ekononxiska ersåthingar för ,q'relseledamöier
14. Vat av sryrelseledamöt€r och -sulpledtd
15. Vål av revisor och -suppl@t
16. Val av vålberedning
17. Erforderligt va.l av rcpresedåtiotr i HSB
18. Orriga i kalelsd miilda iirenden
19. Beslutsiir€nde:

-Befutliga sopi.|ln som inte läner€ frr &vtndas till hlshållssolor, seeras frätr
asbest och byggs @ tifl fdnåd.

20. Avslutning

Vid stiihnan har varje nedlem en röst. Innehar fl€rå medlemmar bostådsrå( semensamt har
de dock ti såhn,nq endasr en röst. Riistbdåttigad tu endast detr medlen son nnEiori sina
f örplildelser gotemot föreningen.

Anoan nedlen än juridisk person lår utöva sin röst soom ombud endåst smom
makdmaka, med m€dlenDxen vanktist smnanboende nitstående eler annan ,oedlem.
Ingen fitr som onbud fttretiida mer iin en medlan. Ombud skall förete skifrlig dagtecknad

MEDTAG BOSTADSRÄTTSBEVIS ELLBR Ö\ERIÄTELSEAVTAII I
Kista i naj z0lo/sbaelsen utpsättes 1045-07

o.



Bosdftbdioga Tdds&&shda r l9
ollendimsllllmdn64l6.6'7

s9rlsd ftr tlsDs bostansr{nsfuHilg T!5dgårdsstadd G 192 tu håmed Evge
årsEdovisirgnirrålaskå!6!i8r2009{1-01 2009-12-31,

FÖRVAITNn{GSBDRÅTTf, LSE

Föuingm ltlddd 1979-02-27 @h fgistdd.s 197944-17.

lörningd ugd och lbdåltd fastigheLE i kvdter.l Lnåt! e 4-8, i kaanerel
N)*de!y E t-5 och i kv&teret Bislet d 3, i stocllolm

Fdneh€llmhe udd er2009 v{ nnhärdcftsåkEdc i fts$aingsbolaget
I{liB löaÄlaing.

Ordituie ft@ilgssuEm 6vhöl1s 2009-05-27, !Ä ltådne d€ltoe 78 n dl@M.

Etta s1ämå egA.nde nytt soF'Bt n hölls 200F05-06. ?å sil!)l@ d€ftog I 13
slheåhigåd. av vilkÅ 105 w nlrva@& o.h At ! nedlebM dstad. gtun

Gu-Britt Noi&tidd Andesm

Anni@ Elglud-Rorldgw

E*Ö *;b.nd * r$B sto.klol,o

'r,lu"



B6bdnåBfbminc.n ftdg&dlsbdln r 192
orgeieriocDmnor 716416{527

I tu ålt aveA son ledmöt€i vid ddituie ftjMilgsstlDm 2010 dr Ami€a Esglmd-
Roibigues, tJ&o Björliry, Pålricio Muoz och Stefan Rydel.

Styrhd hd uda vdkr@hetsårel hålli1 12 plotokoll8rda såmdtåden,

Revisor !& vdit Amcli MoESI och som Evi$ssulpl@l Stla So4 qlda av
föMingssdmm smt en Hiso! åå! BoRevision AB utsedd av HSB5 RiksFrbund.

V.lbdeddog

vålbqellined h& utgjons åv Mdijeh Bdkhod@, Kryslna LdsM och Bva
Selldn, Ds sistrcbrda !! ss@etaldd€.

Av fö@ing€$ 421 iegenleta Lqrplåts miligå m€d bosbibrdtL Fomingm å9tr
ocksÄ dagbmen Nykdlebygatd 5 och Nykd.bygat& 163 so6 ölhtrs !v
siockltolms Shdsdelsfbmhins.

Undd år.t hs 49 oBlåtelsd sk tt

Dd eko@Diska och telnjska fönåltritrgm ha Dda &et skdtts 6v HSB löpaltning,
FoMiigea Mk hd skötts !v Bjötu Ent€lF@d AB, EmpEk AB hr skött
Ialcringsbdddilger sut Stui16 ÄB öwig mådesb€vahing. Slldning s
wdtistlgor och edra gdeN.m utlnmd hd skötts åv ]gelbåckd EtrtreFoåd
AB frd dn 2009-10-01 då srddningq övertogs .v V&te.ots Sd&wie Al.

Äaoden och 6vdeå dsdtbingd tmclr av de! €fterfdljdde lillåggsinfonaiiona
rill Gsulta! och baldsrchinrd

d).



Bosa&rå&Atuinsm Tnde&dshda n I92
Orc rldi ?16a166s27

Utnrtlj&degadd åv vår AMingslokd hd vdil höc.
Bstu! hd o.lsÄ lhyttjal3 Aftigi.
Sol&iet h{ åw@klals i enligh€t ned ErcCåode siåeaa b€sld

F&qjnCBn stödc v€lklsEheter i AlÅlla by.

Vtudtligi lldeh.r !!d.r åFt 2009 o.n 2010:

. Radonl&eloar iBrf TrådCårdstialen

löieringEtr n{ loftsatt åft &gårdd ndolföreköDst n i sdt!! lostådq sob eff€r
ftna vilt h! ldhile hsd. &r !6es vdrde!. Uodq 2010 skq €n ny mån !g i
de sext@ bostÄdem @t t'ttedig!rc €n etål bonådd m ddste lt{lls ig€n,
IöEnided komd inte ått 43luta radont{gd förlid aIå bosr]ldc ligga
u.ler riktvrrdd på 200 bq/kubilfteter lun och år,

. &nimlssiS ÄrliS fdlighete och Mtb.siltnilg hd gcmblört!. Älgdrdilistd
med akivi'tr he upprfiar eb wcrlae su*$ila

Su{iga Bnster !å e6.d 5-7 he Mov@ts urdd 2009. Roov*ineen av
altr!öM sdt nåbine av 

'tterddd 
l@md att slutftjtu ud- 2010 på

dessa glrd.i D€tsM gdller de tillåggsbes#llniDgtr ron d. boade ftt

Ud€r 2010 fortsdtilr ENtqMovdirga på gld 8 och nela åöeLt hed
Enosingen avsluils uild sel]s()roden 2010,

. ENlälsepor och öuig solbdtding

Frårån @ hushålllsopom l&i* vid d €xtlslrll@ uder !åm 2009.
t I nedgslda beMIrc btr drceErs ut och dåm.d h{ Ur heEdng av
hBlåIssopo. lösts pö €n ilr förairgtu medl@ tillfEd$tållede sält
&beler avslutad* vid holvtnskiftet 2009. Visa tmdetrdede Ärgåd€i
komd viilias ud€r 2010,

*,y



Bceildrsömingå TI{dgldsh&n d r92
ors&isdi@ollmd 7164t6J52?

Itmingd hd dovent de crnrla sopmo 16r grovelu och onvdilal
dd tilt niljöm för åtd,imiog av @la idnlnggF4Fp.r @h elas.

lömile@ hd 1@hår åltal @ !åEtri4 rv govropoi w 6onond! dae
ml{xldtL pÅ rdftagatd oc! Nykdl.byeata4 Altalet oolatlar abet
hÄntnirg av gDsolor 6t! tr.lsElr].m i öMingd 4€g- ocl
Movqilge\fåll @t unjålta vitvaor ocl elekliisid pbdnker Mes son
miljöfarlkt o.h st! brntens @sHlt av veje n dd @.

. Unrldhållidtud lE tuljts.

. IortsaltairErhhgsvrddsonblivitfdrslonildBrf gjoidsudq2009.

. 8 llfo'blrd b6 u&@it undd å&t 2009.

. Eemsidu !.u!.!r!etd!r@t$r4har upprhte6 löpe.le urki året.

. En iåddag eo.dnsds 20094516 ned stor dshtoing,

Aaginebå Ddd hojdo 2009{+01 n€d 5 %.

F6ft hg till relultrtörporitioEl

StdblM hrr att ra sulldrg lill:

Sgrlm ftBEr ftljdil€ dbposilid:

A$dtbdng till fdd ftr tttr€ ud*!äll
BalNrat r€sultåt efts åsEnni.g lill

t,633.429
]-E!93.S

1.8n.758

806.000

1,016.758

Ytcrlig@ uppbsing& vad bet$filr flElirgm Es'ntat @h sulnilg fN i
eff.rf6tjtud€ r€sult r- cL bald$årnined ned lillbt@d€ liuieesupply$ingd.

' /dr  d!
t+W'



Styrelsen ftir
HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm

Oq.M 7164166527

får hårmed awe ålsr€dovisning fiir ftrenlngens
verkamhet under rälcnslcpsåret

2009-01-01 - 2009-12-31

u &n,u
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HsB bofid$&lsntrcnlnt Trådtltrlst den i slo.*norh

FadgheEsldodkdf,nudrådqheq't

Råild'rtåkbr odr nkDnd. 6u btso#
sibrotudd od' trDide BulbF@

lEt Eurbt

'd,1,
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BSa borr.drråttiddriry Tr:ngård$bd6n i st@tholn

nrh| . ! . :  . : r .  _: :1

P&t id€ nyanrå€dnsai od' 6'cd

F*w.caan&s@*rs
IrEfrric d'd€FpF menåv

AI!IE.'l'y60d'aidEfundfundng.l
,wål|rnoddib Ns8 stodh.lm

Fd.Lrhddö ko$Dd6 o(h lDdupE hBrEf

? ,ffilt)



HSE lF.tå.bråttslttEning itiidgård$l'a.l€n i StocklElm

Fåder'eEnE kn|m*6[ ubena

u ill)'



HsB borEdsårbtöFnlnq Trådgård$t de. i sto.tJrolh

ru6rin!fitrdrldht rtrgtrI r@nddd

K.t$nad. rån ftrrnddnqd | tuahdbl
gknlm C) /nlisk' 4 (+) ko'rft@å roddi@r
oknr"s {+) /i'rrekii^s c) ro'tfiids skuhs

oroli{ {+) /nrBkdn{ C) & låisfridqå sklldå

16ra.tdd.

Liroidr n..|.| vld rEr. lart .

r bddesat*4 n €dBh, ftsrq

9,
AldS

Wtl-'



oqNrT6al&6'7

HsB lo€bd5rått nöGnlng Trådgårdshd€n i 5-t .*lDh

&&*'l'{qthdFr |nfri'

F8Mhgo Ullånp åH€ddt riqdaqdr @h bolörrnsnånidss ålhånm dd,
nlbåigår od caids hv !å'd* t! ssrorhr4*åds! om c anid åi96 n€dån.
hln]iiqäiharuppbgftsd!debe|opp€n*ddebe.dbE|d'b'

Avcarhhs sr.r m€d 2%.dr sunu sre d måqenrnFm dsrafi'heflåde odr bedrr6de erodrido ridånsd. fii

Asklvdiq dcr d,nslht nrd s srdmhqdd båeäd rå rffidtrd lidånsd dic,

ReeMn$ ftr fEmddå lnde'h,lr fl ftEirnqfls t sdlhd sk* qsh vri*drspos don på bsrs ry ftEd4etr
uidånånspbn,|.||m|.8åb|4q|msIsd{.m'

hrdr.t *d.dr udr*.rrvdng
I ei boddråitfdEdn. InrddbeccF,s l:pblhdrc, 4om tänbhdrcer odr udelirngr4 $d ] tulkrmmid. låll
€*enrtetd em rde åer ftsnqhdöMiriiq. Ei.r aqåtn ry e *nhdh b.fnx et slc&må$rqt uf&ErdEddns
*gbcsbttihgned25,3p@'!

RiEnheeir slaEemå$bå undeljor uppakk \ad lElieen r dkå,ka'!äd d[ 16 zlo,l€5 b, en örolne ned
735 563 krjåmfti ned ft.€såade år,

!lrl!. D.bldrrntui.tE

FsdltrFnhr ft hrfr iå96 aEulld. lids ld

^d.d4 
römr, lndE rdrlir$r od,

lrrdF rBtud|dMrdt.ndrd.

l,,Eddr'Me1Lg'|1@]|e'ku'd{nrc2M

. . .54,26-

J5.

'o' fl,tl-



HSB bo.tådr|åttslllrenlng Trådgård$bden i sbd.horm

ryatten har åta"bdahb ned 350 10e tr:v*ide m03.

nldhrlrb odr nk'!nd. 
'gn 

&o.i.r

RInt rdb.dd.dr ftm.it. 
'E|bbo#
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HSB bort drriitrsfijHln! Tråd9ård'sräd€n i sterholm

sy0rirdddh mbtr'| dar

d'& irdronhFrod otr&d

Äd m*i4rlndn eddtur

Utqlådådmlk€deåi*frqyå@i

Utqååe*M!kåeåiccffijog'åds

o'de ro'!rid$ rdiar

F{dttd|'bkdldrduF|4!|db

--#*--#fi

---n@6

- 

-t.]5 
ndd --riEl@

-iötöd

----m=ie ---iisd
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HSB bo.tt.l*iittsniEnlry TådtAdstsdd I Stoc*toln

M( UndfidF dtu d[ rc.dnhd

ungi!.lga3hldgahebffiHgdd

omtu !l e&* ffinid. tuer d Ird!ffi @eqd dr

(Nmhdn bdolo F 3r ddnbd t 731 2!0 rr) hd diMDe d | ffi dib' 4e hle 4 lL
(Nffihdrt !d@0 @ 3r denbd t aa 754 k) b d!6 le .qd ,@.
(Nlmhdtr H@p F u0 ma6 9 14 om O
omhnnH4pF r3 måB4ss 14
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fisB bolt .ttrånssqlng lrlidgard$trdd i stoclh.rn

xot16r. .irr uDrrili rq*iiid.i:i'dt Oiib&rd. rilrir.i

updlF rå'ddrds

ol qss isbddm
lipdlpft råid(dBdr *åp

öds 
'4dopia 

tcuad*
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Revisionsb€1ätblse

Till ör€ninE6.tåmnrån i HsB bocbdlråit3törcnlng Trådgåldsfi.len i stoclholn

vr hm sEndot lErcdovishsen odr botö,irqen smt styEbeB ftMhrhg I HsB
bddsrålsdrtr! Tädgårds*a&n i stoddolm Rk låkåndcpd,* m0$011)1- 2m9_12_31

Dd år $/ds s hff esd r& 
'{Icirkåpitedlli9'm 

odt fij.Elt thq4 odt sr at
aE €ddishorbgen ErånpE dd ulfråb|d.t d åd€doiehso. låt aMr ål rt! ubh G oh
åEEdoislnsm o.h ftiMltrJngs p! grundEl d v& Brshn-

Brsrons€d I sveiee Det hiebår alt \, phnd o.n
gemmftn Evis oM fit .t ned hög m rtrE åhslut såla'h.t 6Eåk_å 6 on at drdotli ngå
aE rnehå e lå*nu{å i!rårdsh&.. Ei Edron 

'nnd'br 
.E 96nd€ et uMl äv und.r'sen fijr

p$@l-sir. I s r€v5@ h9& dlcl åt pds
Eddlshs.pdtdpeE odr st}deE tlånpnlis åv d4 smt at Hlimå de Hydd!.4!ra
uppsbeins s dyFka qlort iår & uppdb| åEEdovrdr"ge^ ed d utädm den emläle
hftiEdoien I lFEddts hs6, sm undedåo iör €n utbbde om ånsGfrllr.t har vl qENrot
lden l$ b6l'4 åqåds od, 6'hl l,nd.f I r,åEnriqei frt åt ldnia bed6m m någd
styEl5eledärd !r eEåtbinssiq dlg nDt it€n nss. vr hm å€n qEnslct m nåsoi stvEldedhot
oå lnnat dt hånd rr I *ld trEd boeJsdrsåler, åFEddisnhsdås4 ell6 Ercihqss 5bd9åi !i
åMå* r ardm sE G nm r9 grund ErvåE utblriddi n.dän,

ÄE*elshsen hd upFåttaE | 4lhh€t mdt lEEdo\rsihsdå€en odl ss en dtM$nde bnd åv
hot ned sod Edrdshss€d I SEdse

FömntnqlheåEek4 # ntqrrs nEd åEEddlirlngeB övdqa ddår.

Vl dlkty*d at!ftBlnssdhnån fddlhr €llbHkinsei o.h hr aisrålihlen i$r 6EihqF,
b€handl* Hl@ en rqt ftdaget i ftMlt'iielberåttden 6h bEvlt& ,l}EEst! ledamblq
aMEfi ltEt ft r dkeElcpsår€t

sb.rhd,d*.1ötO-05- l+

o["^ra L17:*".t-"r L
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I\lotion till årsståimman, HSB Trådgårdsstaden Akålla, maj 201 0

l\,,lotionårer:

vadq on ,ale,.tsQductutl. ttet Lr tlrfd.lo6tun* Ua6Inabd4t I
bNt ,lsohtu.t (etd w IöEr lörbl aid 1'3 @h lddl^qlilaLa bdltut dedtaa 130)

D. se@L l-2 åien bd fordomtr.Skd ötat lrn$ ldr gat! - oc! ned dd brdidel€n, D€t
hrdlar d en blddrilg av bib! ebebfoldo4 iai @h b$ökEe dll fttrbingslokdd.
Tlaänköri e ålla föhft @ddmeslUllt (kelllc d rd oberdrkldd€l).
rtudgbelgFd@@d€ Atgdrdd keske trrs Asi.Ii dgclltgct för o$/bo.nde lFd
s$ånr ldbd på b*ök cld husdju.

Dd sala gat!4 bwke, trl4 b@lådo, tr&å4ko och ulbyggDads vid OEAdsutrttud
Dng, d€$a'tå*sF&kd" gdr d.t svårt rlr i !d upptäck! ett }3d (etr dju elld €n cyubt) $h
rus ut. Und.! rdr/emdåösl kÄrs pbblet@ ltun ino påtarlig&

Tdde&&stadd g€r en kÄsla d d'rkyddad" bofidebiliö ned så€ltor och to4 ei&€i
itrbjudd till a,tt då sis i oN&et uran r&lsla för biltaflg nÄgot vi vill rdrnå on Vi vill
utulistvis också våbÅ oh de b6des - och vår eed - nöjlighdl till sjotrrdslorier,
flrdddlsi och an !!@ Ist! i och u bild ullrlör eget hu, nsr sÄ kÄ{,

Det dr inte låt dt sjrlv fös6k! tackL prcbl6.t. Alt vådja til fl@ aft 3d*d fane! tungenr
fint ibbnd, iblsld mots <let av oBsda4 bortbrHdiDgd. Otu himd De j!t! d e w
bild s@ wis.hd förbi tar vÄrprr Det dr sdndirt ry! bild{öre j@ sd, En d€l
utoEsiåmd. fö@ teske inle ksdd til d€ nmd son rådd i ofuedet, orbå kdske inie
bryr sie ell$ tor sig liIM bmda i tid. Vi vÄgd inte liL pÄ det'. -,

Med ovståetrd. m tolgMd trka vi !&

-..rt tkyft.t !ttt! rpl eid idrneru rcb tydli$ ntikenr vilkr Fgle. .on gller d.
n.! |.ör in pl oDrld€a (u6v.r qilr€rud. rkylto om pr*dirg.Orbud).

,.,.1tailggupp r lggs reo åtdrd Or r! llrkr htutigLt r llo$ b€rtd dckr.

....tt hloDl.d.!,Jldtu betonr v lq non.r loD glll.rl6r ford.utnllk I obrldet
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Monor r BrfTrldglrd$bdro rttDD! ir 2010.

Bokning åv tvättutugor,

Med n@ wokoF icla.nstudiq hl.a den son vd udqldg ör 2003 å6 notioD on elelconist holoirs, mt
fonsfta sdie. udq lens tid ndj.g kd.tdidar d nl,ttjdd€Eddd w "!dr rvstbtuC!'lnanlsorlr 4 forfaledo &
end6t d.lld 50% - 6eZ, Med stor samolikld rr nytjdd.BEden diEk avbilddde för de öwig! 3 rvlittstugoo! i
mldet, Delta imob& cn dei fMs ul$mno Ar dvqclns n 3 dnmds osnt ryrjmd. N tvrr6tusom-
Studi.n Usaf d den fd orad. tid6 ea 40 % - 50% per tvftatugå.ppJtlr pl grund !v:

L Don bokan. id inre trhyrj6.
2. Mekrine.n låhG hrd eRd avdurad bdnid, i d del fsll i veckoi
3, cord{ins av lid lb. ovmtu.lll n ni& nytlimd. undd nÄnad.n.

BodöDd ilr6t€rtugskoltltit:
. Malelial ftr epasing av Uss}€in q.3.500! pd tvdilslug!.
. Montdingshet t lu $ftEs N "Edd b.bld" uderl ll+cftondl.

rörd.l.r ncd sn uldcr 3 tihnr. Erlb rytt'F "tvltt[!ll.n' :
r Möjlisl'.t ån Dblltjr am tvufi$ls! i onrådel då den ".sm" rr sun8d p.g.a, s.dilq eltd dm adedrins;
. H€ir tvdirstlsds "n6LiDparl(" till f6rfosdd..
. Ins€1stöudeinrrÄqudepÄBrend€s{tlidjd€dihån!.rallidilllion]mllljd,
. Ingdml.dnidg aft utöt!runidmnd€genptnslrradboknirgspepp,
. Att kaMa hol. tid i v.liii lv{tsruCo i otrAdor å.1ör n&gF fl ftrdol. Dd förldde rid6 c:.40 % - 50% per

tuåturusa utrylja,
. 3TimnmDås gdlugrervfidpo,
. Genoh li.n tvåihitryimc nskEru iDspt "ovrnbl hesöt" udd pegA.nd. tvått.

Sch.btttuk b€rLdv rg & d€! fdrcsLgM furkliolen:

. Mdköm "pdke8" eld tar red hen entr avslulad tvålt.

. Mdlmd md ej uhytljad wåltid ovelgår ill Md bocnde eft€! 30 ninnd.

/y'.on.-



MOTIONER TILL FöRENINGEN TF.{DGÅRDSSTADEN

r "SA]\DLÄDOR'BORDE !tr{NÄS PÄ VAWE GÄRD MED
ANLEDNII{G ÄV ISIIÄLKA PÄ VINTERN, SÄ ATT VAR
ocH EN l(r{N SA]{DA SIN L'ppOÅ}lC.

KT4RT

EMBALLAGE
SOM DET AR

ELLER AITANEN, }EM SI<A STÅ !öR KOSI-NA
TAK OM SÅ BEHöVS?

NED }Å LNDERTEC(NÅDS GLASF]BERTAK SOM PÄ
CICK SöNDER.

4ctt'-5r-tt

N AV ETT N]TI

" LYKToRNA !Å GÄRDEN DÄ'R JAG BoR o.n-KARLlByc j9)
IJÄR sÅ I-ÄNGE JAc BoTT I TRÄDGÅIDSSTADEN oAc r$R BoTT
I FöRINI']CEN ] SJU ÄR)
AcA Lysr spoRADlsKT NÅoRAoÅNcFR - !?Ms LR A\SVARET
iR cÄRDSBELYSNINcEN?

SORTERING'- OM MAN \A KAN PMTA OM SOR1 BRING AV
R - FÖR DET TöRSTA 1iR ru UTRYI\d'4ENA DÅR coNTA[.I,

STÄI PÄ ToK FöR LnET. SEDAN iR DET vÄLDIcT o-
AD sov ÄR FUSHÅU ssopoR'.  FöR MlcÄRDEfArLt

e..//*
t e;/,// a/ay

{.;r"".-

SOMHAR ED MATÄ\,TALL Ä I-I GORÄ. KONSERVBURKAR T EX
AR JU MET LL OCH BORDE }IA EN CONTANTR FOR SIG, MJOLK.
FORPACKN AR ÄR JU (ARToNc ocH SKULLE (AsrAs MED

v (ARTONG OSV OSV,
Å l(aN MÄN I pRotcp BARA KAsrA stNA TtD,

NINGAR , KARTO GER + CLAS I CONIAINRARNA.

+ sEcuRnAs s(A vÄKTBolÄcET ÄvEN HA soM up?cFr ATT
"splot IER-A" pÅ FoLK\oM KÄsrAR stNA sopoR?
NÄR Ir,{DERTECI(NAD SYULLE (AsrA T]DNNGS(ASSAR I
CONTANERN FÖR NÄGRAWECKOR SEDAN KOM DET PLOTSLIGT
EN SECURNASVAKT OCH GADI VAD JAC HADI I (ASSARNA.
DET }IADE VARIT BATIRE O N KONCENTREAADI SIG
pÄ ATT_HÄLl a KoLL'pÅ rcKb.BrHöRlcA soM RöR src I oM-
RÅDET. I syFrE A I-r !öRHINDM\,lBRorr r Ex..

4 TA(aN s vARlc - Äx DET !öRENntc soM ILAR ANsvAR röR
SNöRÖJNNG PÅ TA TT? NU N]iR DET AR SNöAT MYCKET
OCH DET BORJAT TINI. IIÄR MAN K T SE HI'R SNÖN PÄ
TAKIN FORMLIGEN ''HANGER UT' MED RI FöR Ä I-r SIDAN
DMSA NED PÄ T !x GLASIIBIRTAK }Å Fö TUKVISTEN

ICÄR oN s 2412 HÄNDE IUST DITTA I'GD sNöMÄss SOM RASADE

MARIANNE BERGQ\,'IST. }M<ARLEBYG ]9 LCH 368

1a-"[^"'-,*

SA DEIAR



Motion i n6rldng$tåm|nan Brf T!ädgårdstadrn mrj 2010,

För alt DiNka mddo hushdlsBopd fölslår !l .tt ge upDdrÅg d[ styi€lsd at

1. Iå t di på @ dd tu Eql8r rn i*tållea alfrnslvm I !åra låg@net r

2. On loDpssrrNm! Hlrd Nfålbl|@o,

3. tu dlsrård ldvs av byndiglEt dh/€ller sK*nolmvånh att islireE

4. tu jå, söL dllilnd för t6t av *'f.I5k@ i elt Dbl lågdlehr av fiiiilligr

5. T.ster ka! bekdas * låg.rhe6lDeh a€

Xisb &n 27 febNad 2010

&thryn VåltlB/omr / , !.eM (urvr M.Glter

&Kk""(W6 Nvhrr.bv.id 1oo'  
/ ' -

tQ.



Motion till föfeningstämman BdTrådgårdsstaden maj 2010

Eid atl vi fAtr nindre gbvsopruD hu dock trn€ Fobl@a föhwmjt ned 6tt b@nd.

i vilrt odåd. losi4 grovsopo! em år stryMde o.h inte fÄr kaltls i vån

etdr*amr grov$pM.

!i ft d s6rc kctDd pga av detb och vi son skölcr osr tår ockå ta del av

tbstftden lon uppstår vid bortfosling !v 1d vilvmr, Tv osv

M1t nönbgi

ksllet h6 vi sopbehållåre (typ de lon f6s bakon Lid)

En f& tidningd eh gli!&wimi4.

\åd vi i otu{d.r viIF pÄ detta är atl

Hadoing åv crovsolor behdver mer sdlbn h&nas ö d6s $lbehållare svdjq

nyetet ner ån de ldrl 3on nu slrr dår

\4 b€llövd inl€ t'.mp8 tuft bland tiöilgå! och gla smt Mat som fims !ö
golvel i vån growprutn,

\iist komd vi ån for6turlc ha pobl.m ö alla int vil he ett rsligt dnråde

rcs13 den 27 febrwi 2010

/e4rf,

164 78 Kista
047s197 73.

&0



Ilkonn. nodono tin Ändlm! 2010

Modon 1: Ans r{djm on hadsn.aEdwdde &gär&! f& fo!d@$!rnk !å Ibnlrdgalan
Id{@ad av Jdny & David Wil}ic, Inatlgatoo 144

Stjfthd dcld notiondlma hild. SBr&m nd rdd trldaiqt GarukonioEl mdd höslan 2009
on d A ,ltdlie& cft 6!thind6 p! Inatlgru4 a@ ficr tyltu d6lrg.

Styftltu lbresur ståbm ån se slyrclsd i uptddg att aletd aid@ ocd Eodd@ tlsbg.

Modor ,. Alg iohids av httbhrsq
Inumd sv Srd Pen6sm, Inataeoto! 15

strrcbd BB{r stål!fu 6ftåvEtyth bori@d i !i! n lncidÄ n&u on tvåniddwrppo Fd
fan Ärcl6 stt@ och dÄ togs rÄd&td. &glo lon ssDDolsht

Modor 3r Alg sddlÄdd (flga I i sldi!€16c4 öwiBF 6Äsd i slaiwlsd nu ilte bonlldla$ s@
noti@er ui.! beewdts i s{$}jld odling)
Inllmad av Md@. Berlqvi$i NyleLbygat b 39

Srrdsa föBl& ltåme 6it g. BBrckd i r!!d8s an tn pÄ @ lösils sett i Ebtio! blL @ljd

Modor ar Ais i!6tållatio! åv .vf.lbtv@r
hubEd av Kithry! Valtc6dotto, Nykåd.bysob! 89

Strelser Ar.slår suma att g. sbrlM i rlpdr.C an uhed. !d9@

Mo{on 5: A.s niljöffincr
Illåmad av l<!lhry! vahcrldofid. Nylelebycd4 89

sqftke! SiesL4r sd@e qtt av evslyr*d no!@d dA 5tyftbå 6ordamd. vill föndl! f,
ornrbs pl lAn diljöu) id !r avedd. obd Ar gl$ Nb ii'ldlge.



Ordlista
,{EEdolieiig: BatÄEki fön:rhing:beråkls. srnt
dco ckononiil: redoi$insen.

F6rrålbin38b.iåek., D.n del av åBrcdoisning.n
soD i k/ fbrkLnr vcrlllmhcbn k
b.rå'tdk (ibl?nd rrrsnh$b.ritol.c dhr q&.jK.

rönnrhins$o.ihL{n era! om vilk

d.!i!t cn d.r tal,ur om anr cr mcdrcnmr m m.

D{ .'onomi.rr EdNi$rnsa, bokr er rduer d.n
Eu.ånpr$ide ånr.doyisninsnrsen. Redovi.ningri
b.srtu åv Btrhrtåk.iry, bdrilko
rlh.ochbalamdknins .ardoftauunpsunDor
Nöcha iinehdll.r m.rdckljcrid inromrion.

nadft ördning$ h* hrfi $der åei. InråkGr hinB
ksbadcr = ir6 övcnkot/und.skot.
Fö! o tnibd$itst6Enins sill.r d.t nu inre an li
så soh rilsnkotr iön m6.jri3t, udn isrålhr !r fpå*r

'" 
od ika åHvgir

emr t{riknas si at de tåcke! de kd.nader (inknrive
.sÄrningr l tund$) $n hån €nhr stå upptomm?

rlas fi tn sqrdsn

DrrlaåIoids.o itrroreni.grns dngin gar (illFånse
idd) o.h hur dcs rinanncru Gkuldsidm). På ill.
eår$rid.{ rdavtua fdrc.ingts ånEglningitilgångar
ir.m avfrdsh.kroch inv€nh .r& rlörnins.nr
om!åtniqstill3åqar i lord av t d Lonbncr ö.h

På 
'luldlidm 

Edovis f6Enin3€$ €sr. klpiul lon
innchÄu.r m.dlcnnamd in!.bci halasc6. re$lut
eh FE rond.n. Önjså pcrer pä sruusidan äftkuld.r
till kreditimtidt och örisa, t s l.Enntöcrtuld.r

.&lås[I t'8ii||8rqr åI ti gångar sn ir awdda rör
ldsfrigr brur iDoo föGninse!.
D.nvikitat rLåssninsitillgån8tn i.förcnins.ns
h'dshd med när och blggmder

Äskrthlngr vird.r på f*tigb.Gmå o.h inköpa
invmbnerniEl,rpåsrund r6Bli6ins.DebEdc

vie! em en koshad töravskininsi ruulEdålningei
Bde Dd vård. sm iår bn tillgå.g i balr$åk

otribingsdlgÄng( kin i ailmån
tonånter inom er år Blmd onsånnins]rillsiosar
l|n nihia! HSB ivrikning.lonb

I(onH.dgr 3l'ddd t sldldd $n römnirydn nlste
bcdh scnät inom .rt år r s lc\rmn6NruH4

I,lratilittår boshdsrirGrörtningcB Lrmåga ar behla
sinr rodn"isa slddcr (r ex $nen, cl, rånror b'åffl.),
LihidncEn erhålh s€nom at jåmri,ra holEd5!Ätblör
c. jnseN- ondrhingldngri$r nc

IiisiS:stuld.nr, årliLvidiGrån dllfr€dstållåndc.

Skldd Skulder dll uhnld.ndq deli iådatu $m 3kå

t@d feth uded,|lt Sryr.llen rlu uppÅh under
hrllsph rorf6rcnins.n h$. I anbu4ecn :k. m.dd
avsitu' tö! underhilleL G.nom be,lut om å6ar:itun!
sorl.! !åLefl'ålL *ror&rlta med.l för åt raga un
dc Lllletav röi.ningen hu. Beslut oD rordasinnins

son har en inr. underhålkrond, r€sl.r$ a{ilc
ningtn till rond.n i bsbdsrå166örcnin$B shdgar

&6mrnLgdä bchrllnin&n a smdi3a b66d!rån.B
rillgodohrB.dcn. IardcG rördelning på respekti€
lågenh* rnngår $ den aispe.ifir ion $m töljer
inb.dlninglkorcn djc Lqtul.

tltrurdrtider,.r å, åbsandeo rör föloins€D 50'
int b.rå6 .om ro* .ll.r låryftistig skuld. rqn vm
borg€nslbrbindel&rellda$kenligtåbgande, iom

s.illd! pub r&. i löreningens rall de pan.6r3/
födgh*ioecl!;sar Fm låDnar sm !åli"råd för



W,

HSB - dltr mölllghotorna Dor ta,


