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Trädgårdsstaden förbereder sig för att gå i vila – gäller bara naturen och trädgårdarna, men inte 
oss invånare. Tvärtom här sjuder det av liv. Gångar och torg städas, trädgårdarna pyntas i höst-
skrud, parkeringen får belysning för att öka tryggheten och genera klåfi ngriga obehöriga. Några 
av oss  får nya grannar – välkomna förresten !

Här följer nu några punkter som ska hjälpa oss att få en trevligare och mer funktionell Träd-
gårdsstad. Det handlar fortfarande om det personliga engagemanget och sammanhållningen för 
att vi ska få ”guldkant” på vår tillvaro i Brf Trädgårdsstaden – eller hur?

Tvättstugorna
Lite fördydligande ang. tvätttiderna. Det är viktigt att alla följer tiderna noga, blir det försening-
ar  hinner inte den som kommer efter att tvätta klart.
Det nya låskolvsystemet kommer för närvarande inte att tas i bruk i tvättstugornas ytterdörrar. 
Att vi vill avvakta med detta beror på att om någon är sen hinner efterföljande inte påbörja sin 
egen tvätt i tid, eftersom dörren då är låst. Någon kan ju också tänkas utebli från sitt bokade 
tvättpass, som skulle innebära att alla maskiner står obrukbara under hela det tvättpasset.
I nuläget innebär det också att om tvättmaskinerna blir klara tidigare än avsatt tid är det ju inget 
som hindrar att nästa man börjar tidigare. Utvärderingen fortsätter.

Fastighetsbesiktning
Till de medlemmar som får påpekande om att vita åtgärder med anledning av den fastighets-
besiktning som skett. Det är nödvändigt att ni åtgärdar de påpekande som noterats för er. För-
eningsstyrelsen kommer inom kort gå igenom samtliga gårdar för att kontrollera att påpekade 
felaktigheter åtgärdats. Exempel på sådan åtgärd är att återställa bortmonterade överliggare till 
ursprungligt skick.



Växter på fasaden
Kontrollera särskilt växter som klänger på fasaderna. Det är inte tillåtet att låta dessa växa di-
rekt på fasaden pga
risk för fuktskada som kan leda till rötskadar på vägg och tak. Vill man ha klängande växter bör 
spalje med fritt utrymme mot fasad användas. Var rädd om panelen, den ska ju hålla länge.

Containers  endast för trädgårdsavfall
Efterlängtade containers för trädgårdsavfall kommer att ställas upp på de tidigare platserna som 
använts,
den 21-24 oktober. OBS Inget annat avfall typ: byggavfall, vitvaror, elektronik, glas, möbler, 
emballage, och liknande får slängas i containrarna utan lämnas till Stockholms återvinnings-
centraler, t.ex. Hässelby, Lövstavägen (öppettider se nedan). Informera gärna grannar som inte 
nåtts av denna information. I det fall vi tvingas avlämna containrar med blandat avfall medför 
detta väsentligt ökade kostnade för föreningen, dvs oss.

Miljögrupp
Förslaget på årsmötet att skapa en miljögrupp i Brf Trädgårdsstaden uppdrogs styrelsen att ta 
initiativ till. Nu är det nu dags att skapa den miljögruppen. Därför vill styrelsen inbjuda in-
tresserade medlemmar till ett möte med styrelsen den 13 oktober kl 19.00 i föreningslokalen 
Imatragatan 130 för att diskutera förutsättning och innehåll för en miljögrupp vars huvuduppgift 
kommer att vara arbete med Brf Trädgårdsstadens inre och yttre miljöer.

Kom ihåg att vi ansvarar för föreningen gemensamt och att inga andra än vi själva, dvs fören-
ingen, får betala alla kostnader som vi förorsakar oss. Därför är det personliga initiativet att 
hålla rent och snyggt på allmänna ytor av stort värde för oss alla – det bidrar mycket till att 
hålla nere våra månadskostnader.

Vi vill nu tillönska er alla en underbar höst  med mycket grannsamverkan

Styrelsen för Brf Trädgårdsstaden 2005

Stockholms Stads Återvinningscentral, Lövstavägen, Hässelby.
Öppettider (enligt Stockholms Stads hemsida, www.stockholm.se)
måndag - torsdag 10–20
fredag 10–16
lördag - söndag 9–16
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HSB kontoret     08-785 30 80  måndag och onsdag 8-12 
         tisdag och torsdag 13-18 
Felanmälan  Fastighetsskötsel 08-751 11 12 07.00-08.00     
      (övrig dagtid 08-578 77 550)
Endast nödsituation   695 00 00 
Securitas      070-644 36 15 
Västerorts Polisen    08-765 56 00 
Bortforsling av skrotbilar   020-757 600

Föreningen har en alldeles utmärkt hemsida,www.tradgardsstaden.net med mycket nyttig information om 
vår bostadsrättsförening. Om du inte har tillgång till internet är du givetvis välkommen att ringa eller besöka 
HSB-kontoret. 


