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Saknas överliggare ovanför era entré- och uteplatser? Om så är fallet måste dessa återmonteras innan
vårbesiktningen (april-maj 2004). Konstateras vid besiktningen att överliggare saknas, kommer
entreprenör att anlitas för montering av ny överliggare. Kostnaden för detta kommer att debiteras
bostadsrättsinnehavaren.

Om ni har gjort tillbyggnader, måste virket målas i enlighet med den gängse färgsättningen i området.
Vidare påminnes om att ritningar måste godkännas och sedan följas vid ombyggnader. För att få en
enhetlig stil på området får således ej hängrännor och stuprör monteras, ej heller får parabolantenner
och dylikt monteras direkt på fasaderna.

Tänk på att sköta era entré- och uteplatser väl, så att Trädgårdsstaden ser trevlig ut och att alla trivs.
Detta är viktigt för att områdets ”status” ska bibehållas och helst även förbättras.

Angående Securitas får styrelsen kontinuerliga rapporter om vad som inträffar i området och på
parkeringsplatserna. Sedan vi började anlita Securitas har det blivit betydligt lugnare i Trädgårdsstaden.
Om ni ser eller hör något misstänkt, ring då Securitas – hellre en gång för mycket… Telefonnumret är
070-644 36 15.

Missbruka inte grovsoprummen. Föreningen har stora merkostnader för extra tömningar och detta
återfaller till sist på bostadsrättsinnehavarna. Försök att komprimera soporna så gott det går. Platta till
kartonger, sparka sönder gamla IKEA-möbler så att de inte upptar onödig plats i containrarna, osv. Till
grovsoprummen kommer kärl för kasserade mindre elartiklar att anskaffas. Som tidigare gäller att
uttjänta vitvaror ej får ställas i grovsoprummen.

Har ni problem med att bli av med någorlunda hela gamla möbler, kläder, husgeråd, böcker m.m, kan ni
lämna detta till Stadsmissionen på Lövholmsvägen 16-18 i Gröndal. Det är bara att ställa av godset på
deras lastkaj. Stadsmissionen kan kontaktas på telefon 08-78 78 682.

Vänd



Styrelsen har fått mycket klagomål på den eftersatta skötseln av föreningens träd och buskar. En kraftig
beskärning/föryngring kommer att utföras. Om detta direkt skulle beröra någon boende, kommer denne
att meddelas genom en lapp i brevlådan.

Vi har sagt upp avtalet med kabel-TV distributören ComHem på grund av missnöje med utbudet samt en
hundraprocentig avgiftshöjning. Förhandlingar pågår med en ny leverantör.

Sopcontainrar kommer att utplaceras vid vändplanerna och stå uppställda under 23/12—29/12-03 samt
16/1—19/1-04.

Viktiga telefonnummer:
HSB:08-751 01 90 (Lokalkontoret på Helsingforsgatan)
Öppet måndag-onsdag 08.00-12.00
Tisdag – torsdag 13.00 – 18.00
Securitas: 070-644 36 15

Torsdagar 18.00 – 18.45 finns alltid någon representant från styrelsen närvarande i lokalen Imatragatan
130 – Välkomna!


