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Infoblad nr 3, september 2013

Nu står hösten för dörren och vi går mot vintern. I detta nummer tar vi upp gemensamma 
åtgärder för gemensam trivsel. 

Finaste uteplatsen

uteplatserna 2013. I nästa infoblad kommer årets vinnare att presenteras.

Föreningslokal och bastu 

vi använder till våra tvättstugor.

Värmen

medverkar till att lämna information om hur ni upplever värmen i bostäderna.

Fasadrenoveringen
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Arbetet med upphandling av fasadrenoveringen på gård 3 ska påbörjas och avsedd start av 

från skador. 

föreningens ritningar och/eller anvisningar. Felaktigt monterad utrustning kommer att 
avlägsnas med assistans av kronofogden. Men innan föreningen kan medge tillstånd för 

Detta kommer att ta ett tag. Vi återkommer när vi vet mera om detta. 

Grovsopor/trädgårdsavfall

avsedda för återvinning av tidningspapper och glas.  

20.00 enligt nedanstående schema: 

2013

Grovsopor /trädgårdsavfall

FELANMÄLAN

Anmäl störningar i området

det.

Telefonnummer till Polisen

Övrigt

Renoveringsavfall

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

010-442 11 00

Anmäl störningar i området
070-644 36 15 

området.

Polisen når du på 11414

Grannsamverkan mot Brott

Österring. Om ni ska resa bort prata med era grannar och om de är hemma be om hjälp med 
att tömma brevlådan och allmänt hålla uppsikt på okända i området. 

Avstängning av vatten eller värmetillförsel

Med jämna mellanrum kommer en begäran från boende till våra fastighetsskötare att stänga 
av vattnet till någon av fastigheterna. Avstängning av vatten sker som regel enbart för 
reparationer mm på tisdagsförmiddagar. Inga andra tider accepteras, då störningar av detta 
slag måste hållas nere till ett minimum. Den som vill ha en sådan tisdagsavstängning 

åtgärden ska genomföras.

Övrigt

13.00 första onsdagen i varje månad, platsen är vår 
föreningslokal Imatragatan 130. 
 

Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden
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