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Infoblad nr 2 maj 2020
Det är vår i luften även om det just i skrivande stund finns snöflingor i luften, men vår är det. 
I detta Infoblad kommer vi ta upp fler viktiga frågor inte minst i dessa tider med Covid-19.

 

Stämman i år 2020 är senarelagd
På grund av riksdagens förbud mot samlingar på mer än 50 personer så har föreningen beslutat 
att senarelägga stämman från den 20 maj till den 30 juni. I detta sammanhang så kommer en 
tillfällig lagstiftning för ekonomiska föreningar tillämpas, vilket innebär att en medlem som närvarar 
på stämman kan ha med sig flera fullmakter för att agera ombud åt medlemmar som inte kan eller 
vill delta på grund av den pågående pandemin. 
Årsredovisning kommer delas ut i brevlådorna under maj månad. 



Olåsta förrådsdörrar
Det har genom deltagarna i Grannsamverkan mot brott uppdagats att medlemmar som besöker 
sina förråd inte låser dörrarna in till förrådsgångarna efter sig. Detta kan medföra ett obehöriga tar 
sig in i gångarana och bryter upp förråd.
Styrelsen vill betona att man ska låsa dörren till förrådsgångarna när man är klar

Städdagen i föreningen är inställd.
På grund av Coronaviruset har vi ställt in denna aktivitet som vi normalt genomför i maj månad.
Istället uppmanar styrelsen alla att städa upp på sina uteplatser, både på fram- och baksidan.
Ta gärna tillfället i akt och städa på de gemensamma ytorna på gårdarna och samla det i plast-
säckar
Under maj månad på torsdagarna den 7 maj på Imatragatan och den 21 maj på Nykarlebygatan, 
då vi har containern på plats så kommer två containrar ställas ut för att alla ska kunna göra sig av 
med avfall. 
Containern kommer som vanligt vid 16.30 varannan torsdag och åker kl 20.00 eller när containern 
är full med avfall, beroende på vilket som inträffar först.

Renoveringsavfall från bostäder
Styrelsen vill påpeka att genomför man renoveringar i sin bostad sa ska allt renoveringsavfall 
hanteras separat av den enskilda medlemmen, sådant avfall får inte hamna i föreninges utsällda 
container, inte heller på föreningen markytor eller gångvägar, sådant avfall skall löpande tas bort 
till Stockholms stads återvinningsstationer. 

Föreningslokalen och möjligheten att träffa styrelsen
På grunda av den pågående pandemin så har styrelsen beslutat att inte längre hålla öppet på 
torsdagskvällar eller att hyra ut föreningslokalen. Detta gäller tills vidare och styrelsen kommer 
komma ut med information när detta kan ändras. Har ni bokat lokalen under den kommande tiden 
(till och med 31 augusti), kommer man inte kunna använda lokalen.
Behöver man få kontakt med styrelsen alltid skicka mail till info@tradgardsstaden.net

Avfall och sophanteringen
Ställ aldrig hushållssopor på era verandor, då detta drar till sig råttor och andra skadedjur väldigt fort.  
Andra sopor ska hanteras som vi tidigare angivit.
- Hushållssopor i avsedda behållare
- Tidningar och glas till miljörummet, OBS ej kartonger
- Grovsopor emballage gamla utemöbler, enstaka garderober, gamla cyklar och liknande   
 avfall till containern. 
- Miljöfarligt avfall ska ni själva transportera till Stockholms stads miljöstationer.

Under våren har det ofta dumpats avfall bredvid våra sopnedkast för hushållssopor, bland annat 
avfall som inte går ner i behållarna, detta är ett miljöbrott och detta är inget som kan tolereras
Får styrelsen vetskap om vem som har dumpat avfallet kommer den boende att debiteras kostna-
den, annars blir hanteringen av detta avfall en kostnad för hela föreningen och dess medlemmar.

Grovsopor/trädgårdsavfall 
Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför miljörummen, som endast är avsed-
da för återvinning av tidningspapper och glas, eller bredvid sopnedkasten som återfinns runt om i 
området.
Grovsopor och trädgårdsavfall kan lämnas vid den bemannade containern mellan kl. 16.30 och 
20.00 enligt nedanstående schema och är kvar tills containern är full.  



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

2020
Torsdagen  den   7  maj   kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   21 maj   kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   4 juni    kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   18 juni   kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   2 juli   kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   16 juli    kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   30 juli    kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   13 augusti  kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   27 augusti  kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   10 september  kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   24 september kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   8 oktober  kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   22 oktober  kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   5 november   kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   19 november  kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan
Torsdagen  den   3 december  kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan
Torsdagen  den   17 december  kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan

OBS Inga grovsopor får lämnas om containern inte är på plats.

Avstängning av vatten- eller värmetillförsel 
Avstängning av vatten sker enbart för reparationer m.m. 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.
Ring HSB Servicecenter: 010-442 11 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 felanmä-
lan, här kan man även få kontakt vid behov av akuta åtgärder (vattenskada, mm) (Hit ringer du 
bara om det är riktigt akut.)
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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 alltid angeläget att Grannsamverkan mot brott fungerar och det är en gemensam angelä-
genhet som berör alla i föreningen. 
Allas ögon behövs för att se och iaktta och larma om okända eller maskerade individer rör sig i 
området.

Ni kan nå Securitas på 010-470 54 38, de kommer då till området och undersöker vad ni sett och 
rapporterat. Vid pågående brott larma polisen på 112.
En påminnelse till alla medlemmar om förebyggande mot brott: Lås förrådsdörrarna när ni lämnar 
förrådet, tjuvarna behöver inte få enkel tillgång till våra gemensamma förråd.

Avslutningsvis
Har man frågor till styrelsen så kan man läsa mer på vår hemsida om hur man kommer i kontakt 
med oss: http://tradgardsstaden.net/styrelsen-ny/ 
Mail:  info@tradgardsstaden.net

Följ gärna vår facebook grupp med för löpande information.  
https://www.facebook.com/brftradgardsstaden

Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden


