
Information från Brf Trädgårdsstaden

Infoblad december 2003
Julen står för dörren och här kommer lite information från styrelsen.

Julklappspapper och emballage
HSB kommer att lägga ut säckar på era verandor. Säckarna är avsedda för julklappspapper och 
emballage. Lägg dessa säckar i papperscontainern i grovsoprummen, helst ej på golvet då detta 
medför extra kostnader för alla oss boende.

Julgranar och granris kan ni lägga i speciellt avsedda containrar, som finns uppställda på 
vändplanerna på Nykarlebygatan och Imatragatan fr.o.m. den 23/12 t.o.m. 29/12. Containrar kommer 
även att stå uppställda under tiden 16/1-04—19/1-04.

ComHem
Styrelsen har sagt upp avtalet med ComHem på grund av en höjning på 100 % av den avgift som 
debiteras föreningen. En ytterligare orsak till uppsägningen är det försämrade programutbudet. 
Tillsammans med AHN undersöker vi möjligheterna att kunna få billigare och bättre programutbud via 
vårt eget fibernät. Upphandling pågår. Vi återkommer med mer information längre fram. Avtalet med 
ComHem löper fram till augusti 2004.

Extra stämma
På grund av att K.G. Johansson har avgått ur styrelsen p.g.a. flytt och att även Thomas 
Wahlström och Lena Nilsdotter har avgått av personliga skäl, kommer vi att hålla en extra stämma 
(förhoppningsvis i slutet av januari) för att tillsätta nya styrelseledamöter. Separat kallelse till denna 
stämma kommer att skickas ut i god tid.

Föreningens hemsida
Har ni inte gjort det än, är det dags att ni loggar in och tar en titt på vår hemsida: 
www.tradgardsstaden.net. Har ni inte tillgång till egen dator, får ni en anledning att hälsa på hos 
grannen.

vänd



Resa till Polen
Om intresse finns, kommer föreningen att anordna en resa till Polen för att möta våren. För att resan 
ska bli av krävs minst 15 deltagare.

26/3, fredag: Individuell anslutning i Nynäshamn. Avresa 17.30 från Nynäshamn med Polferries.
27/3, lördag: Ankomst till Gdansk kl. 12.00, en av de gamla hansastäderna. Polsk buss och 
svensktalande guide möter gruppen vid färjeterminalen. Stadsrundtur i Gdansk och Sopot. Observera 
att stora delar av stadsrundturen i Gdansk sker till fots, eftersom det råder trafikförbud i gamla 
stan. I stadsrundturen ges även möjlighet till lunch och shopping i Sopot. Efter stadsrundturen sker 
incheckning på Hotel Hewelius*** i Gdansk. Hewelius är ett mycket trevligt mellanklasshotell, som 
ligger centralt på promenadavstånd till gamla stan.
28/3, söndag: Dagen är fri för egna strövtåg. Klockan 16.00 möter guiden upp på hotellet, varefter 
transfer sker till färjeterminalen. Embarkering för avresan till Nynäshamn sker klockan 18.00.
29/3, måndag: Klockan 12.30 sker ankomsten till Nynäshamn. Individuella resor hem.

Pris per person i dubbelrum: 1.640 SEK.
Enkelrumstillägg: 180 SEK

I priset ingår:
- Båtresa Nynäshamn-Gdansk med Polferries t.o.r. inklusive plats i dubbelhytt (alt. två platser i 
fyrbäddshytt).
- Inkvartering med frukost på Hotel Hewelius i Gdansk.
- Transfer och stadsrundtur i Gdansk och Sopot.

Tillkommer:
- Avbeställningsskydd (ej obligatoriskt, men bra att ha): 150 SEK.
- Ev. lunch i Sopot på egen hand.
- Ev. middag på Hotel Hewelius 27/3. 160 SEK per person för trerättersmiddag.
- Ev. reseförsäkringar.

Senast den 20 januari vill vi veta om ni är intresserade. Lägg gärna en lapp med er intresseanmälan i 
föreningslokalens brevlåda på Imatragatan 130.

Efterlysning!!!
Vi söker boende i brf. Trädgårdsstaden, som är intresserade av att aktivt arbeta i styrelsen som 
ledamöter eller suppleanter. Om du är intresserad och har förmåga att axla ett stort ansvar, kontakta 
valberedningen och berätta vilka kvalifikationer du skulle kunna bidra med (ekonomi, administration, 
sekreterare, fastighetsförvaltning, mark, miljöarbete, information, föreningsrätt, AHN, m.m). 
Valberedningen når du: Jutta 08-751 53 47, Margareta 08-752 99 01 och Kyllikki 08-793 91 93.

Torsdagsjouren, nycklar till festlokal, gästrum, m.m.
Torsdagen den 25/12 och den 1/1 har styrelsen jullov och torsdagsjouren är inställd dessa dagar.

Levande ljus
Låt inte julstämningen övergå i katastrof. Tänk på att inte lämna brinnande ljus obevakade.

Styrelsen tillönskar alla boende en god jul, ett gott slut på det gamla året och ett gott nytt år!


