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Gårdsombud
Vi i styrelsen har funderat på om vi skulle återinföra gårdsombud. Fram till mitten av 90-talet hade vi 
gårdsombud som fungerade som kontaktpersoner för sin gård, hälsade nyinflyttade välkomna och 
tog initiativ till olika trivselskapande aktiviteter. Gårdsombuden och styrelserepresentanter träffades 
för genomgång och planering. Man dryftade även de problem som eventuellt kunde finnas på de 
olika gårdarna. Om intresse finns, är ni välkomna att höra av er till styrelsen. Förhoppningen är att 
det ska finnas ett ombud/kontaktperson till varje gård.

Hyra av föreningslokalen och gästrummet
Tyvärr händer det att personer som inte är bosatta i föreningen hyr lokalen. Man har uppgett en 
adress i området. Vid närmare kontroll har det visat sig vara utomstående som lurats. När ni ska hyra 
lokalen eller gästrummet måste ni därför ta med legitimation och ert medlemsbevis i brf. Trädgårds-
staden. Tänk på att det är den som hyr lokalen som också är ansvarig för att det är rent och snyggt. 
Har ni hyrt lokalen och upptäcker att den inte är städad, måste ni ta kontakt med någon i styrelsen 
genom att tex lämna ett meddelande om problemet i någon av våra brevlådor. Det är den siste som 
hyrt lokalen eller gästrummet, som är ansvarig för städningen. Att behöva städa efter andra är inte 
särskilt roligt.

Tidlås på grovsoprummen from 1/1-05
Grovsoprummen på Nykarlebygatan 60 och Imatragatan 230 kommer att förses med tidlås. På Ny-
karlebygatan 10 och Imatragatan 4 installeras kombinerade kod- och tidlås. Grovsoprummen kom-
mer att vara tillgängliga alla dagar mellan 17.00-20.00. De boende erinras om att det är absolut 
förbjudet att ställa sopor utanför grovsoprummen. Detta medför stora kostnader för oss boende.

Jul och ljus
Julen står snart för dörren. I tider av tindrande ögon och levande ljus måste vi tyvärr komma med en 
tjatig pekpinne. Vem som helst kan glömma bort ett brinnande ljus. Detta kan få katastrofala följder. 
Gör vad ni kan för att detta inte ska hända. Har ni marschaller tända, tänk då på att arrangera dem 
på ett säkert sätt. Använd gärna marschallhållare av något slag.

vänd



Julgranar
Föreningen ombesörjer containrar där vi kan slänga gamla julgranar. Den 13/1 finns containrarna 
tillgängliga på vändplanerna på Nykarlebygatan och Imatragatan. Om julgranen gjort sitt innan dess, 
förvara den då på uteplatsen i väntan på containern. Det är inte tillåtet att samla gamla julgranar på 
hög på vändplanerna.

IT-kunnig sökes
Styrelsen skulle behöva hjälp av någon IT-kunnig och intresserad person. Vår IT-ansvarige, Sven 
Olsson, behöver förstärkning. Du behöver inte sitta med i styrelsen för detta uppdrag. Låter det in-
tressant, hör av dig.

Styrelsen och tider
En vädjan från oss i styrelsen. Då ni söker kontakt med någon i styrelsen, respektera då att även 
styrelsens ledamöter har arbeten, familjer och ett liv utanför styrelsen och föreningen. Framför era 
ärenden, helst på vardagar före kl 20.00. Torsdagsjouren finns för detta ändamål. Då finns alltid två 
representanter från styrelsen till ert förfogande i föreningslokalen på Imatragatan 130. Tiden som gäl-
ler är 18.00-18.45.

Tyvärr avslutar vi det här informationsbladet med ett tråkigt besked. Flera boende har blivit överfallna 
och rånade på hemväg från tunnelbanan/Akalla centrum. Gärningsmännen har varit ungdomar utan 
någon som helst tillstymmelse till uppfostran, heder och skam i kroppen, då överfallen skett bakifrån 
och även riktats mot ensamma kvinnor. Tänk på att inte ha nyckelknippan i handväskan eller portföl-
jen. Sprid ut värdesaker, pengar, kreditkort m.m. i olika fickor så att de materiella skadorna minime-
ras. Ser eller hör ni något – tveka inte att hjälpa polisen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden


