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Infoblad nr 7, november 2009
Novembermorgon. Några snöflingor i luften, vitt på taken och de första skrapljuden från bilparke-
ringen hörs. Tecknen hopar sig, men så åter blött och gråmulet och mörker! Nu när vi återgått till 
normaltid rullar kvällsmörkret in. Då känns det tryggt med ”nattknappen”.

Nattknappen (Nyhet)
Polisens jourtelefon 08-50 44 66 66. Om man är på väg hem en fredag eller lördagsnatt mellan 
23.00 och 03.30 kan man ringa numret och få ”sällskap i luren” medan man går. Man talar om vem 
man är, var man är och vart man ska och håller linjen öppen ända hem. Personen ”i andra änden” 
följer dig på en karta, och skulle något hända får du omedelbar hjälp. Det är polisens volontärer 
som tar emot samtalen. Knappa in numret i din mobil!
  
Råttsaneringen
Den uppmärksamme har kanske sett att många av locken till avloppsbrunnarna i gatan har fått 
färgmarkeringar. Det är råttbekämparna som gör sitt jobb och hänger ned råttgift i brunnarna. 
Arbetet med detta pågår alltså
.
Radon
Samtidigt pågår radonsanering i de lägenheter, som fortfarande har för höga värden. De berörda 
är informerade. I sammanhanget ska sägas: Det är viktigt att låta ett luftflöde finnas i lägenheter-
na. Stäng inte av fläkten! Tejpa inte för!

Respektera tvättiderna
Ibland uppstår situationer i tvättstugan, där saker sägs och lappar skrivs. Vi vill passa på att tipsa 
om utställningen Tvättstugan på Nordiska museét, där vi uppmanas att skicka in lappar från dispy-
ter och äventyr i tvättstugan. Om ni vill ha roligt och har tid; läs också ståupparen och författaren 
David Batras bok: ”Den som inte tar bort luddet ska dö”. Vem är du i tvättstugan: Luddboven eller 
Lapplisan? Nästa gång du går in i tvättstugan gör du det med ett leende!

Cykelrummen
Den 16 november är cykelrummen klara att åter tas i bruk, Imatragatan 230 har renoverats och 
rummet är betydligt större än tidigare. Nykarlebygatan 10 är också klar, ingången är från parke-
ringssidan. Nyckel till Cykelrummet på Imatragatan 230 kommer vara den som ni 



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

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.

använder till er tvättstuga på samma adress. Cykelrummet på Nykarlebygatan 10 kommer i vara 
samma nyckel som till tvättstugan på samma adress. 
Cykelrummet på Nykarlebygatan 60 använder ni på liknande sätt tvättstugenyckel för att få 
tillträde till cykelrummet. Imatragatan 4 förblir stängt, boende som använde detta rum tidigare 
har nu Nykarlebygatan 10 och Imatragatan 230 att placera sina cyklar i. Detta innebär att vi bara 
fortsättningsvis har tre cykelrum i föreningen.

Sopskolan fortsätter 
Vi kommer med mer bilder av sopor som lämnas där dom inte ska vara se sista sidan i detta 
Infoblad

Grovsopor 
När det gäller grovsopor och trädgårdsavfall fortsätter vi som förut, dvs lämna allt sådant var 
fjortonde dag, undantag i julhelgen då sker det den 22 och 29 december genom extra hämtning-
ar vid bemannad container enligt nedanstående schema:

Torsdagen den 12 november  Nykarlebygatan
Torsdagen den 26 november  Imatragatan
Torsdagen den 10 december  Nykarlebygatan
Tisdagen den 22 december  Imatragatan 
Tisdagen den 29 december  Nykarlebygatan

FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller

http://www.tradgardsstaden.net/startsida.htm  - klicka på Felanmälan

Du kan även ringa HSB Kundservice under dagtid på telefonnummer: 08-785 35 00

ServiceCenter HSB
Det har blivit enklare att komma i kontakt med HSB. Genom ServiceCenter får du hjälp med alla 
olika typer av ärenden. Ring 08-785 35 00 vardagar mellan 08.00 och 16.30
.

 

miljörummen Renoveringsavfall och vitvaror tar ni själva hand om och slängs gratis
på följande adresser:



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.

Till sist
Vår HSB fastighetsservice med Nikos har ett önskemål att vi ska veta att avstängning av vatten i 
samband med underhållsarbeten sker i huvudsak på tisdagar om det inte är något akut. 
En renovering eller en inkoppling diskmaskiner mm ska ske efter samråd med vår fastighetsservice. 
Du kan inte komma samma dag och begära en avstängning av vatten, detta måste ske i ordnade 
former annars påverkas ett stort antal boende.
Med hopp om en vacker vinter

Styrelsen
SOP-SKOLAN fortsätter
Miljörummet Imatragatan 4,  28/10 2009. Alla kan se att detta inte är rätt plats för grovsopor. 

  
        

Föreningens sorteringskostnad och bortforsling för denna dumhet och ansvarslöshet är 1000 kr, är 
detta rimligt? Om var och en tar sitt ansvar, innebär det mindre kostnader för oss alla.                

Hälsningar
Styrelsen




