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Infoblad januari 2009 
Efter många helgdagar kommer så vardagen tillbaka igen och med den också arbetet i föreningen. 
Under den kalla perioden nyligen råkade några av er oturligt ut för värmebortfall med sänkta inom-
hustemperaturer som följd, vilket vi beklagar. Detta berodde inte på de nya värmecentralerna utan 
på brister i värmedistributionsnätet. Åtgärder är nu vidtagna för att inte detta ska behöva hända igen. 
Oturligt nog skedde detta vid inledningen av helgerna och det tog lite tid innan det kunde åtgärdas. 
Vid liknande händelser är det därför viktigt att snarast göra en felanmälan av den som drabbas. 
Nu ska dock värmen vara tillbaka igen, men om det fortfarande är någon som saknar värme så ska 
detta felanmälas, såvida detta inte redan är gjort och arbeten pågår. 

Här kommer nu lite uppdaterad information:

CONTAINER FÖR GROVSOPOR
Förra årets test med separat container har varit mycket uppskattad och välbesökt. ”Det är inte klokt 
vad man kan samla på sig i förråden”, har varit en vanlig kommentar. Därför fortsätter vi med tät 
turlista ännu en tid. Här kommer tidtabellen:

Grovsopor sparas och kommer att kunna kastas, 1 gång/vecka i särskild bemannad 
container, torsdagar, kl 1600-2000 placerade omväxlande på:
 
-          22 januari                 Nykarlebygatan
-          29 januari                 Imatragatan
-          5 februari                 Nykarlebygatan
-          12 februari                Imatragatan
-          19 februari                Nykarlebygatan
-          26 februari                Imatragatan
-          5 mars                      Nykarlebygatan
-          12 mars                    Imatragatan
-          19 mars                    Nykarlebygatan
-          26 mars                    Imatragatan
-          2 april                       Nykarlabygatan
-          9 april                       Ingen hämtning (påsk)
-          16 april                     Nykarlebygatan
-          23 april                     Imatragatan



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.

BRANDVARNARE m.m.
Har du ingen brandvarnare – skaffa en omgående! 
De flesta försäkringsvillkor förutsätter att man har minst en fungerande brandvarnare rätt place-
rad dvs. i taket. Tips – skaffa en brandfilt eller brandsläckare också, så har du större chans att 
snabbt släcka själv, om olyckan skulle vara framme.

Vid eldsvåda – ring 112

FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller
http://www.tradgardsstaden.net/startsida.htm  - klicka på Felanmälan

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.

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

Grannsamverkan har också fungerat mycket bra i vårt område under bl.a. storhelgerna – Stort 
tack till alla !

Varma vinterhälsningar

Styrelsen


