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Information från Brf Trädgårdsstaden

Viktig information om Radonmätning i varje hus i Brf Trädgårdsstaden.

Som ni alla säkert känner till innebär radongas en hälsofara om halten överstiger vissa gränsvärden i 
innomhusluften. Radon är en ädelgas och läcker bl.a. naturligt upp ur marken. På vissa håll mer och på 
andra håll mindre. För att kontrollera att vi inte har för höga halter och därigenom utsätts för hälsoris-
ker har Miljöförvaltningen i Stockholms stad ålagt alla fastighetsägare att utföra mätningar med hjälp 
av radonmätare – en liten dosa som ska utplaceras i varje hus. Efter ca 2 månader samlas dosorna in 
och skickas in för analys. Resultatet kommer att visa om vi behöver utföra extra skyddsåtgärder för att 
inte utsätta oss för hälsorisker eller ej. Är du intresserad av ytterligare information om radonmätningen 
hänvisas du till Stockholms Stads Miljöförvaltning, som du enklast når genom att gå in på deras 
hemsida: www.miljo.stockholm.se och söka dig fram till Bostad och hälsa. Det går naturligtvis även bra 
att ringa till Stockholms Miljöförvaltning, tel. 08-508 28 900

Så här går det till:

Utplacering av dosor
Helgen den 11-12/2 mellan 10.00 och 15.00 kommer representanter från vår styrelse att placera ut en 
dosa i varje hus. Varje utplacering tar ca 5 min. Därefter får inte dosan flyttas eller röras under de ca 
2 månader den ska ligga där. OBS! att ev. städning måste alltså utföras innan dosan utplaceras.
Det är mycket viktigt att ni är hemma under denna tid så att vi kan utföra detta snabbt – det vinner ju 
alla på. Vi kan tyvärr inte boka exakt tidpunkt, men om ni absolut inte kan vara hemma under den här 
tiden måste ni ringa till nedanstående ombud och boka annan tid.

Gård 1-2 Anette Ek tel 08-7039559 och Sven Ohlsson tel 070-6369586
Gård 3-4 Helen Rickardsson tel 070-7745856 och Håkan Nordin tel 070-2523129
Gård 5-6 Leif Casemyr tel 070-6650224 och Göran Jansson tel 08-7513008
Gård 7-8 Solveig Onsaker tel 073-0486363 och Gun-Britt Nordstrand-Andersson tel 0704-585462

Om du är osäker om vilken gård du tillhör: Gå in på vår hemsida (länk se nedan) och titta på Områdes-
kartan eller  kontakta HSB-kontoret.

Insamling av dosor
Helgen den 22-23/4 mellan 10.00 och 15.00 kommer förhoppningsvis samma representanter åter och 



samlar in alla dosor för att skicka dessa för analys. Samma sak gäller som vid utplaceringen: 
var hemma och var förberedd för detta. Det kommer bara att ta någon minut den gången.

Det är viktigt att utplacering och insamling går snabbt och lätt för att hålla våra kostnader nere, som ni 
säkert förstår. Vi ser fram emot er förståelse och tillmötesgående för denna åtgärd, som är till för allas 
bästa. Resultaten och ev åtgärdsplaner kommer att meddelas er i föreningens infoblad.
Ni vet väl att alla infoblad läggs ut på föreningens hemsida: www.tradgardsstaden.net

Glöm nu inte att boka i almanackor och komma överens om att någon är hemma under de aktuella 
tiderna. 
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