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Extra stämma angående hushållssoporna
Med anledning av olika frågeställningar ang hanteringen av våra hushållssopor har medlemmarna 
kallats till extra stämma den 6/5 kl 1900 i Akalla by. Se vidare i tidigare utsänd information. 
Fram till de nya sophämtningsrutinerna går igång används befintliga rutiner för hushållssopor. 
Medlemmarna uppmanas att hålla god ordning i soprummen för allas trevnad och sophämtarnas 
arbetsmiljö och säkerhet.

Grovsoporna
Hämtning av grovsopor med bemannad container är mycket uppskattat och med anledning av 
mängden grovsopor förlänger Brf Trädgårdsstaden hämtningen av grovsopor varje vecka fram till 
och med den 18 juni. Därefter hämtas grovsopor var fjortonde dag till och med 3 september.

Grovsopor hämtas alltså varje torsdag från och med den 7 maj växelvis Imatragatan och Nykarleby-
gatan

Torsdagen  7 maj  Imatragatan
Torsdagen  14 maj  Nykarlebygatan
Torsdagen  21 maj  Ingen hämtning
Torsdagen 28 maj  Nykarlebygatan
Torsdagen 4 juni  Imatragatan
Torsdagen    11 juni  Nykarlebygatan
Torsdagen 18 juni  Imatragatan

Städdagen infaller i år lördagen den 16/5
Föreningens städdag infaller i år den 16/5. Som tidigare år, går alla som kan man ur huse för att 
städa upp på föreningens gemensamma ytor. Rengöring, oljning och bättringsmålning av vitfärg ska 
också ske på i första gemensamma byggnader. Blir det sen tid och material över kan även egna 
broar och vitmålning bättras. Traditionsenlig korvgrillning kommer också att anordnas. 
Vi hoppas på fint väder!



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.

Tvättider
Klagomål på att medlemmar inte respekterar andras tvättider har ökat. Styrelsen uppmanar alla 
att noggrant följa bokade tider och att alltid flytta sin kolv till parkering efter avslutat tvättpass. 

Årsstämman sker 27/5 kl 19.00 i Akalla By. 
Separat kallelse går ut om det.

FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller
http://www.tradgardsstaden.net/startsida.htm  - klicka på Felanmälan
Du kan även ringa HSB Kundservice under dagtid på telefonnummer: 08-57877550

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.

OBS!
Ändrat telefonnummer till Polisen
Polisen når du på 11414, var du än befinner dig i Sverige.

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 vårhälsningar

Styrelsen


