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Infoblad nr 2 maj 2010
Som vanligt är det ovanligt mycket att tänka på när vi nu går in i maj månad.  Kylan och snön har vi 
nästan glömt. Bara några krympande snöhögar i norrläge påminner om den vinter som varit. 

Årsstämma Brf Trädgårdsstaden 2010
Glöm inte Brf Trädgårdsstadens årsstämma onsdagen den 26 maj kl. 19.00 som vanligt i Akalla By. 

Låg energi lampor är dom en brandrisk?
I ett inslag från Rapport den 7 mars 2010 varnades det för lågenergilamporna och den brandrisk 
plastsocklarna i dessa kan medföra.
Oroliga användare har efter inslaget vänt sig till Elsäkerhetsverket med frågor om lågenergilampor-
nas tillförlitlighet. Elsäkerhetsverket menar att slutsatserna som redovisades efter ett försök då man 
fick plastsockeln att brinna med hjälp av en gaslåga är missvisande. Lågenergilamporna kan inte 
sätt eld på sig själva och därmed starta en brand menar Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsmyndigheten är av samma uppfattning och menar att användning av lågenergilampor 
inte medför större brandrisk än vid användning av vanliga glödlampor.
Lugnande besked alltså nu när avvecklingen av traditionella glödlampor har påbörjats. 

Fordonstrafiken
Bekymrade boenden vill se hastighetsreducerande åtgärder i vårt område. Hösten 2009 tillskrev vi 
Gatukontoret om att få anlägga ytterligare asfaltbubblor men fick tyvärr avslag (vi äger inte marken). 
Styrelsen delar problembilden och arbetar vidare i frågan

Hur har ni det med värmen? Forts.
Tillsammans med förra infobladet följde en enkät från ABC-rör gällande värmen i våra bostäder. 
Styrelsen har sammanställt svaren och arbetet fortsätter nu med att lokalisera och avhjälpa proble-
men med varmvattnet och handdukstorkarna. Vid enstaka problem med värmeelementen som tagits 
upp i enkäten (t.ex. ojämn temperatur) ber vi er att kontakta Felanmälan www.tradgardsstaden.net



Renoveringsavfall
Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får inte 
ställas i miljörummen.  
Renoveringsavfall och vitvaror tar ni själva hand om och slängs gratis på följande adresser:

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.

Fönsterrenoveringen
Fönsterrenoveringen fortsätter nu på gård åtta, vi ber er alla på gård åtta att medverka och ge 
hantverkarna tillgång till era bostäder så renoveringen kan genomföras utan störningar. 

Underhållsarbete
Avstängning av vatten i Trädgårdstaden sker tisdagar tillsvidare mellan kl. 10.00 och 13.00 för 
pågående underhållsarbete.

Hushållsopor
Föreningen har efter samråd med miljöförvaltningen i Stockholm Stad flyttat två sopbehållare för 
hushållsopor. 
Nykarlebygatan 55 har flyttats till Nykarlebygatan 60, där vi sedan tidigare har en behållare,
Behållaren på Imatragatan 57 har flyttats tvärs över Imatragatan till Imatragatan 130

Du har väl inte glömt hur man hanterar sopor?
Ta del av vår information angående återvinning av glas och tidningar samt hantering av våra 
övriga grovsopor.  (Den 14 april fick föreningen beställa hämtning av grovsopor utanför återvin-
ningsrummet, Nykarlebygatan 10, till en kostnad av 1349 kronor). Här kommer informationen en 
gång till: 
I återvinningsrummen (våra miljörum) får det endast finnas glas och tidningar i var sitt kärl, följ 
anvisningarna.

Grovsopor /trädgårdsavfall
Grovsopor och trädgårdsavfall får inte placeras i eller utanför återvinningsrummen.  Sådant kan 
lämnas vid bemannad container mellan kl. 16.00 och 20.00 enligt nedanstående schema:

Torsdagen den   6 maj   Imatragatan
Torsdagen den   20 maj  Nykarlebygatan
Torsdagen den 3 juni   Imatragatan
Torsdagen den   17 juni   Nykarlebygatan
Torsdagen den   1 juli   Imatragatan
Torsdagen den 15 juli   Nykarlebygatan
Torsdagen den   29 juli   Imatragatan
Torsdagen den   12 augusti  Nykarlebygatan
Torsdagen den 26 augusti  Imatragatan
Torsdagen den   9 september  Nykarlebygatan



FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller
http://www.tradgardsstaden.net  - 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.

Anmäl störningar i området
Journumret till vårt vaktbolag Securitas är, som tidigare: 070-6443615.
Telefonnummer till Polisen
Polisen når du på 11414, eller om det är ett nödläge 112,  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.

Städdag söndagen den 30 maj
Vi träffas utanför lokalen kl. 10.00. Styrelsen tillhandahåller vit färg och olja till framsidans veranda 
och överliggare. Vi oljar staketen runt cykelställen, gung-ställningarna och sandlådorna och 
medan vi ändå är i farten sopar vi rent i förrådsgångarna. 
Vid 13-tiden är grillen tänd och vi avslutar arbetsdagen med en eller två grillkorvar och en stunds 
umgänge.
 
Välkomna

Upprop
Seniorer/pensionärer  Vi träffas i lokalen, Imatragatan 130, första onsdagen i varje månad kl. 
13.00.
Ingrid

Med våryra hälsningar
Styrelsen


