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INBROTTSVÅG I BRF TRÄDGÅRDSSTADEN

Den senaste månaden har det tyvärr varit 4 inbrott samt 1 inbrottsförsök i våra bostäder.
Inbrotten har skett på kvällstid mellan kl. 21.00 – 24.00.

Vi vädjar till alla att hålla uppsikt efter okända personer som vistas i området, vid ett par tillfällen, i 
samband med inbrotten, har de iakttagits, vid dessa tillfällen var det ett mindre gäng på tre personer 
i övre tonåren. 
Kontakta Securitas på tel: 070-644 36 15.

Om ni ser ett pågående inbrott: iaktta och notera vad ni ser, larma omgående polis på telefon 112 
och Securitas på telefon 070-644 36 15. Ingrip inte själva!

Tänk på grannsamverkan mot brott!!

Planerad driftstörning i Brf Trädgårdsstaden Bredband

Den 1-2 juni planeras ett driftavbrott i vårt bredbandsnät. 
Trädgårdsstaden uppgraderar nätet till modernare teknik som ska tillåta hög kvalitet på IP-telefoni 
och nya digitala tjänster. 

Planerad driftstart av det nya systemet för hantering av Brf Trädgårdsstaden hushållssopor.

Brf Trädgårdsstaden planerar att det nya systemet kommer att driftsättas den 1 juli 2009, om inget 
oförutsätt inträffar vid installationerna.



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.

Vi uppmanar alla boende att gemensamt sköta detta system så inga olägenheter uppstår runt 
behållarna. Tänk på vår gemensamma boendemiljö.

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 områ-
det.

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


