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Vänd

Infoblad mars 2004

Torsdagsjouren

Torsdagen den 8 april har vi stängt för uthyrning av lokalen. Om ni behöver boka festlokalen eller
gästrummet, måste ni göra detta senast den 1 april. Även ni som bokat festlokal eller gästrum
under påskhelgen måste hämta nycklar senast den 1 april.

Information om Securitas service

Om ni ser eller hör något misstänkt, tveka inte att ringa till Securitas. Vi betalar för den service vi
får av Securitas. Om ni blir störda av bråkande grannar eller av oväsen på natten och inte själva
vill säga till, går det bra att kontakta Securitas. De brukar komma snabbt. Det brukar bli lugnt efter
ett securitasbesök. Telefonnumret till Securitas väktare är: 070-644 36 15.

Bredbandsuttag och fiberkabel

Du är som ägare av din bostadsrätt till hundra procent ansvarig för de dyrbara
bredbandsinstallationerna i ditt hus. Var rädd om fiberkabeln och uttaget när du genomför
renoveringsarbeten i bostaden. Det är du som får stå för kostnaderna för att återställa eventuella
skador. Märk väl att även arbetskostnad tillkommer.

Byte av parkeringsbolag

Föreningen har bytt parkeringsbolag. Numera sköter RPS om vår parkering.

Informationshäfte

Du har nyligen fått ett informationshäfte från Brf. Trädgårdsstaden i brevlådan. Spara det. Häftet
ska finnas kvar och lämnas över till den nye bostadsrättsinnehavaren vid en eventuell överlåtelse.
Häftet kommer att hållas uppdaterat.



Information angående energisparråd

Var noga med:

• ventilationsdonen (finns i badrum och toalett) skall endast vara
öppna litet grand - ungefär ett lill-fingers storlek;

• att tätningslister är av god kvalitet (de mellan båge och karm);
• att dammlister finns mellan fönstren - de skall dock inte gå ihop

i hörnen - alltså litet ”luft” mellan listerna;
• att tätningslisten i dörren är av god kvalitet;
• att ej ha ventilationen på högsta nivå för jämnan - det fyller

ingen som helst funktion - speciellt nattetid! Det blir endast ett
otroligt undertryck i lägenheterna;

• att ej ha belysningen tänd på uteplats och vid ingången när det
ändå är ljust utomhus - skaffa förslagsvis belysning som tänds
automatiskt när någon närmar sig fastigheten!

Om dessa råd följes så skulle föreningen spara massor med pengar!

Motioner till årsmötet den 13 maj 2004

Om det är något ni tycker är viktigt som styrelsen bör behandla, något som bör åtgärdas eller
förbättras, är ni välkomna att lämna in motioner till årsmötet den 13 maj 2004. Motioner skall
vara styrelsen till handa senast den 31 mars 2004.

Hemsida

Besök gärna vår hemsida www.tradgardsstaden.net

Viktiga telefonnummer

HSB kontoret
08-785 30 80, måndag och onsdag 8-12, tisdag och torsdag 13-18

Felanmälan fastighetsskötsel
08-751 11 12, vardagar 07.00-08.00, (övrig dagtid 08-578 77 550)
Endast nödsituation:  695 00 00

Securitas
070-644 36 15

Västerortspolisen
08-765 56 00, växel

Bortforsling av skrotbilar
020-75 76 00


