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Plötsligt står julen för dörren och därmed går även 2006 mot sitt slut. I Trädgårdsstaden lyser ändå 
ljusen trivsamt och man blir på gott humör när man snubblar hemmåt i mörkret efter en anstäng-
ande dag. Visst saknar man snötäckets ljus och renhet och man tänker inte alls på all slask och 
snöröjningsproblem vi slipper. Så är det med oss människor – vi tänker positivt – det gäller ju att ta 
till vara på guldkornen. Oj då, det blev lite högtidligt, men det kanske inte skadar att refl ektera då 
och då.

Julen är som sagt på väg in i Trädgårdsstaden. Här kommer lite info som bidrag till en stämningsfull 
och praktisk jul och nyårshelg.

- Ni har väl sett dom utplacerade julgranarna – bl.a. vid föreningslokalen?

- Tomtesäckar kommer att distribueras på era farstubroar före jul. Tryck ihop allt emballage, papper 
och snören så mycket som möjligt innan det lämnas i grovsoprummet. 

- Medlemsservice har öppet som vanligt mellan 1800-1845 i föreningslokalen, den 21/12, 28/12 och 
den 4/1. Alltså inga inskränkningar av tiderna planeras under helgerna.

- Containers för utkastade julgranar är beställda under helgen den13-14/1.
OBS Möbler, vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får ej 
slängas i containrarna, för då får föreningen, dvs vi, avsevärt högre kostnader. Den sortens avfall 
slängs gratis för en var på Återvinningsstationen i Hässelby, Lövstavägen, öppet må-to 10-20, fr 
10-16, lö-sö 9-16. Se mer info på www.stockholm.se för invånare, avfall och återvinning. Där fi nns 
också en sopsorteringsguide.

Här kommer så lite information om pågående aktiviteter:

Individuell elmätning har alltså startat. Insamling av mätvärden sker kontinuerligt som kommer att 
ligga till grund för debiteringen med start april 2007. I samband med denna debitering av förbrukad 
el kommer också den beslutade avgiftssänkningen på 6% att träda i kraft. Den nu tillgängliga sta-
tistiken visar att för genomsnittsförbrukaren blir det marginella kostnadsförändringar mot tidigare, 
medan det för högförbrukarna kommer att kosta mer. Debitering kommer att ske på våra vanliga 
avgiftstalonger. Information om vårt tillämpade pris per kWh kommer att meddelas i kommande avgiftstalonger. Information om vårt tillämpade pris per kWh kommer att meddelas i kommande 
infoblad.



Digital TV? I föreningens TV-nät kommer vi, trots övergången till digitalTV i Stockholm, att fortfa-
rande leverera analog TV, på samma sätt som tidigare. Det innebär att du inte behöver byta TV 
eller köpa box för att klara övergången till digitalTV.
För dig som vill ta del av det utökade TV-utbudet använder du en digitalbox på samma sätt som 
tidigare. Det utökade TV-utbudet kommer nu att omfattas av ett fl ertal etniska kanaler som kommer 
att distribueras till alla hushåll i Trädgårdsstaden, inom kort.
Separat information kommer om TV-utbudet i Trädgårdsstaden.

Brottslighet och skadegörelse
Gransamverkan innebär att man informerar sin förtrogne granne när man inte är hemma så att 
denne kan hålla ett vakande öga på ens hus. Det har visat sig att detta är det bästa skyddet mot 
inbrott. 
Provet med utökad bevakning för att motverka skadegörelse och stölder särskilt på parkeringsplat-
sen kommer nu att utvärderas.

Journumret till vårt vaktbolag Securitas är, som tidigare: 070-6443615.
Hit ringer du i första hand . Numret är nyss kollat och Securitas välkomnar oss
att ringa om vi ser något misstänkt i området.

Västerortspolisen når du på 08- 401 30 00.

Brandrisk! Tänk på att aldrig gå ifrån brinnande ljus. Kolla att brandvarnaren är ok genom att 
trycka på testknappen. Kommer ingen signal – byt batteri eller hela brandvarnaren.
Vid eldsvåda – ring 112

Styrelsen önskar er alla en

God Jul och Ett Gott Nytt År!


