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Redan julmånad och infobladet kommer lite tidigare än vanligt med lite aktuell information. 
Vår förhoppning är att den därför ska få en ökad uppmärksamhet och inte försvinna i julruchen.

Individuell elmätning av hushållselen
Under året som gått har systemet fungerat mycket tillfredsställande. Vi kan också konstatera att man 
ser tydliga trender till minskad elförbrykning villket gynnar oss alla, inte minst nu när Brf Trädgårds-
staden tvingas höja elkostnaden. Elavtalet med Fortum har löpt ut och ett nytt avtal har tecknats. 
Tyvärr tvingas vi alltså höja elavgiften höjas till 1 krona och 10 öre per Kwh, från den tidigare kostna-
den på 88 öre / Kwh. Detta är måhända ingen rolig information, men vi har tagit in avtalsförslag från 
ett antal elleverantörer och de ligger alla mycket nära varan, skillnaden på högsta och lägsta priset 
var ca 3-5öre/ kwh. Vi har naturligtvis valt det, för föreningen, mest fördelaktigaste erbjudandet.
På de nya inbetalningskorten för januari-mars finns den nya höjningen inräknad i specifikationen för 
elavgiften.

Radonfrågan
Arbetet med att komma tillrätta radonhalter över gränsvärdet fortsätter på några håll i området. 
Under kommande vintersäsong kommer stickprovsvis några ytterligare mätningar att genomföras.

Tvättstugan
Det har framkommit att några medlemmar på egen hand har införskaffat dubletter till kolvarna för 
tidsbokning.  Dessa har använts för att boka upp flera pass på tavlorna. Detta är naturligtvis inte 
tillåtet och ett mycket osolidariskt beteende som vi också omgående måste stoppa. Dubbletter av 
kolvarna är nu borttagna eller kommer att borttagas.

Det är alltså inte tillåtet att använda mer än en kolv per lägenhet (lägenhetsnummer). Den som har 
invändning mot detta ombeds att kontakta styrelsen. 

Tag bort din kolv efter avslutat tvättpass



Våra träd
Trädgallringen i området är nu avslutad för denna gång. Vi vill tacka de boende för allt hjälp att 
underlätta arbetet för entreprenören.

Resa till Krakow 12-14 april 2008
Krystina Larsson har åter igen, via resebyrån Orbis Resor, anordnat en gruppresa för oss i Träd-
gårdsstaden. Årets resa sägs ha varit mycket lyckad och är du intresserad av att resa till Krakow 
i vår, vänder du dig till Krystina på tel 08-453 41 23. Se bilaga till detta infoblad.

Anmäl störningar i området
Journumret till vårt vaktbolag Securitas är, som tidigare: 070-6443615.
Hit ringer du i första hand. Securitas välkomnar oss att ringa om vi ser något misstänkt i områ-
det.

Västerortspolisen når du på 08- 401 30 00 eller i nödläge, 112. Glöm inte att grannsamver-
kan ovärderlig. – Hjälps åt att hålla uppsikt på varandras hus, inte bara när ni är bortresta, utan 
hela tiden. Kom överens med grannen om detta.

El - spartipset
Sätt timer på dina julbelysningar – men låt dom lysa, särskilt nu när det är så mörkt.

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!

 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 finns också en sopsorteringsguide.


