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Infoblad nr 2, april 2019   
Nu är det vår och vi går snabbt mot ljusare tider och vi i Brf Trädgårdsstaden ser fram emot en 
fin vår. Detta Infoblad kommer i korthet handla om kameraövervakning i tvättstugor samt 
kameraövervakning på parkeringsplatserna
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Årets ordinarie stämma sker i maj i Akalla by den 22 maj.
Nu är det dags att skriva motioner till vår ordinarie stämma som sker den 22 maj i Akalla By med 
start kl 19.00. Vi återkommer med kallelse till stämman. 

Brf Trädgårdsstaden och behov av kameraövervakning i tvättstugorna.
Återigen har en tvättstuga vandaliserats och fått en dörr sönderbruten med efterföljande repara-
tioner som följd. Styrelsen har beslutat att det i entréerna till tvättstugorna ska finnas kameraö-
vervakning för att förebygga brott och utreda brott. En vandalisering av tvättstugor är ett brott och 
vi måste skydda föreningens egendomar för att förebygga att denna typ av vandalisering så den 
upphör. Bildmaterialet kommer att sparas i en månad för att kunna användas vi denna typ av brott.
                    

Dessa två bilder visar, två olika tillfällen, då våra tvättstugor blivit vandalicerade vilket är oacceptabelt.

Kameraövervakning på våra parkeringsplatser.
Brf Trädgårdsstaden styrelse tillskrev datainspektionen efter det att vi hade en bilbrand på en av 
våra parkeringsplatser i början av december 2018, en p-plats som ligger nära den förskola vi har 
på Nykarlebygatan 5, 
Liten tillbakablick: Om vi tittar på vilken typ av brottslighet vi haft på våra parkeringsplatser de 
senaste fyra - fem åren, kan det summeras enligt följande: två bilbränder, flertal vandaliseringar 
av fordon, stölder av monterade däck från fordon och det har skett många gånger, stöld av fordon 
och inbrott i fordon ett flertal gånger, detta som några av de fall vi känner till. Egendomskadan är 
stor för alla de som drabbas av dessa händelser och påverkar också den allmänna trivseln i vår 
Trädgårdsstad.
Syftet med denna kameraövervakning är till för att före-
bygga brott samt utreda brott och det ska ske i enlighet 
med Datainspektions anvisning
Föreningen kommer därför till årets stämma ha en dag-
ordningspunkt som heter ”Kameraövervakning på våra 
parkeringsplatser” detta för att få stöd för åtgärden av 
Brf Trädgårdsstadens stämma som sker den 22 maj i 
Akalla By
Bildmateriel som skapas kommer också bara sparas i 
30 dagar, och i enlighet med GDPR
     

Bilbrand den 2 december 2018

nyast_4siding.indd   2 2019-04-01   11:25:57



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

Renovering av bostäder
Alla vill någon gång renovera delar eller hela bostaden, kom ihåg att begära tillstånd av styrelsen, 
ha en plan eller ritningar på vad ni avser göra i bostaden. Generellt gäller att inga flyttningar av 
avlopp är tillåtet, inga ingrepp i värmesystemet (element ledningar till element). Om ni avser byta 
fläktkåpa över spisen så ska den nya inte ha någon egen motorfläkt, fastighetens takfläkt hanterar 
bostadens hela ventilation. Har ni redan monterat en sådan ska den tas bort, kontakta fastighets-
kötseln, så hjälper de er med anvisning om hur det ska göras.
Avfall från renovering hanteras själv, av bostadsägaren och transporteras bort så snabbt som 
möjligt från bostaden. Hantverkares fordon får inte stå på gångvägar och blockera förbifart, det 
finns gästparkeringar på våra parkeringsplatser.
Avslutningsvis ta kontakt med styrelsen innan någon åtgärd startas. En felakatig renovering kan bli 
dyr om föreninger begär ett återställande. 

Träffa styrelsen
Varje torsdag mellan kl 18.00–18.45  kan alla som behöver det träffa styrelserepresentanter i vår 
föreningslokal på 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:  2019
Torsdagen den 11 april kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan  
Torsdagen den 25 april kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen den 9 maj   kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen den 23 maj kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Onsdagen den 5 juni   kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan OBS
Onsdagen den 19 juni   kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen den 4 juli   kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
OBS Inga grovsopor får lämnas om containern inte är på plats.

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 fastig-
hetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.
Ring HSB Servicecenter: 010-442 11 00
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Information 
Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) ligger på, 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 

FELANMÄLAN – Felanmälan bostäder och tvättstugor
Felanmälan kan göras via vår hemsida: www.tradgardsstaden.net klicka på felanmälan eller ring 
HSB servicecenter under dagtid på 010-442 11 00. HSB jour har 08-695 00 00, muntlig felan-
mälan, här kan man även få kontakt vid behov av akuta åtgärder (vattenskada, mm) (Hit ringer du 
bara om det är riktigt akut.)

Vid störning eller misstanke om inbrott
Journumret till vårt vaktbolag Securitas är: 010-470 54  38 
Hit ringer du i första hand. Securitas välkomnar oss att ringa om vi ser något misstänkt i området. 
Felparkering ring Securitas på 08-657 77 75

Telefonnummer till Polisen 
Polisen når du på 11414, var du än befinner dig i Sverige. Nödsamtal till Polisen 112 

Grannsamverkan mot brott
Det är fortfarande angeläget att Grannsamverkan mot brott fungerar och det är en gemensam 
angelägenhet. 
Vi har sannolikt avvärjt olika brott i föreningens område. Iaktta och larma då ni ser okända indivi-
der som ni normalt inte känner igen. 
Allas ögon behövs för att se och iaktta och larma. Okända personer som rör sig i och genom 
området ska hållas under uppsikt.

Ni ringer Securitas på 010-470 54 38, de kommer då till området och undersöker vad ni sett och 
rapporterat. Vid pågående brott larma polisen 112.
Vi vill påminna alla medlemmar i samband med frågan om förebyggande mot brott: Lås förråds-
dörrarna när ni lämnar förrådet. Vi vill inte att tjuvar får enkel tillgång till våra förråd.

Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden

nyast_4siding.indd   4 2019-04-01   11:25:58


