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Infoblad Mars 2008
Det blev inte så mycket vinter och våren kommer med stormfart och det är väl bara att vänja sig vid 
förändringens vindar och se det positiva med det.  Här kommer nu lite återkoppling efter den extra 
föreningsstämman samt lite annan info. 

Extra Föreningsstämma
En extra föreningsstämma genomfördes onsdagen den 13 februari 2008 kl. 19.00, hallen, Akalla By. 
Stämman gav med stor majoritet styrelsen mandat att genomföra fönster¬renovering inklusive reno-
vering av altandörrarna. Beslutet gäller också att styrelsen tar fram ett åtgärdspaket, enligt tidigare 
stämmobeslut, för fönster i ytterdörr för de bostadsrättsinnehavare som vill ha och bekosta detta. 
Mer information om arbetsgång och beställningsförfarande kommer under våren. På Trädgårdssta-
dens hemsida, http://www.tradgardsstaden.net/,  finns ytterligare information om detta.

Uthyrning av gästrummet kommer att upphöra under fönsterrenoveringen
Eftersom fönsterrenoveringen kommer att starta om någon månad så kommer även bokning av 
gästrummet att upphöra f.o.m. den 20/4. Gästrummet kommer att nyttjas av hantverkarna, sannolikt 
året ut. Vi återkommer med tidsplan.

Föreningen söker en Ekonomiansvarig i styrelsen
Pga att nuvarande ekonomiansvarig, Solveig Onsaker, kommer att sluta sitt uppdrag i styrelsen, 
söker vi hennes efterträdare. Befattningen som ekonomiansvarig är en av styrelsens allra viktigaste 
nyckelbefattningar och innebär att man leder och utför budgetarbete, kontinuerlig uppföljning, rap-
portering till styrelsen, gör ekonomiska prognoser, ansvarar för att föreningens ekonomi följer lagar, 
skatteregler. Styrelsen tror att Solveigs efterträdare jobbar som  ekonomichef eller motsvarande 
idag och är beredd att tillsammans med styrelsen driva föreningens ekonomi frammåt. Uppdraget är 
ideellt.
Är du kanske rätt person och vill veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta Solveig 
Onsaker på tel. 073-048 63 63 eller vår ordförande Sven Ohlsson på tel. 070-636 95 86.
Om du sen är intresserad anmäler du dig till 
Krystyna Larsson 070-498 22 32, krystynalarsson@yahoo.com eller till någon annan i valberedning-
en, som finns på vår hemsida, www.tradgardsstaden.net
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El – spartipset
Härnedan följer några mätresultat avs elförbrukning som gjorts på författarens elprylar. 
Återigen bekräftas att kyl/frys är det allra största el-förbrukarna i våra huhåll.
• Batteriladdning för bärbar PC  41W start laddning – 19W laddad (PC i arbete)
• Batteriladdning för mobil  5,3W start laddning – 0,5W laddad
• Kaffebryggare (glömd på värmning) ~1000W när termostaten är ”på” annars 0W
• TV i stand by-läge 5W 
• Video i stand by-läge 8W
• Stereo i stand by-äge 0,5W

Skräpiga uteplatser
Vi får många klagomål om att man har skräpiga uteplatser – det gäller både entré- och uteplatssida. 
Detta känns inte trevligt, särskilt eftersom vi har många besökare och husspekulanter i området. 
Tag tag i städningen omgående – våren kommer snart.

Soppåsar måste alltid kastas i sopinkastet – aldrig ställas nedanför.
Ibland blir det stopp i sopinkastet och då går man till nästa sopinkast och slänger sina sopor 
där istället. Det är självklart förbjudet att ställa soppåsar nedanför sopinkastet och hoppas på 
att någon annan ska göra jobbet. Oftast går det bra att mata fram en ny säck genom att tycka in 
knappen några sekunder. Är det fortfarande stopp bör detta felanmälas på vanligt sätt.

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 området.

Västerortspolisen når du på 08- 401 30 00 eller i nödläge, 112.

Grannsamverkan
Glöm inte att grannsamverkan ovärderlig. – Hjälps åt att hålla uppsikt på 
varandras hus, inte bara när ni är bortresta, utan hela tiden. 
Kom överens med grannen om det.

Glad Påsk
Styrelsen

Renoveringsavfall
Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får ej ställas 
i grovsoprummen.  Renoveringsavfall och vitvaror slängs gratis för oss:

Återvinningsstationen i Hässelby
Lövstavägen 
må-to 10-20     fr 10-16      lö-sö 9-16.

Ytterligare en återvinningscentral i vår närhet finns vid Bromma flygplats mot Riksby:

ÅVC Bromma 
Linta Gårdsväg 16
Mån-tors 10-20     fre-sön 9-17

Se mer info på www.stockholm.se, för invånare, avfall och återvinning. 
Där finns också en sopsorteringsguide.


