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Hösten står för dörren och vi kan se tillbaks på en enastående fin sommar.   

Tyvärr drabbades styrelsen av ett hårt slag den 17 juni.  Styrelsemedlem Lars Christensen 
avled hastigt i sitt hem. Ingen har beredskap för något sådant. Vi var chockade och hade 
svårt att ta till oss detta. Den 17 juli begravdes Lars Christensen i Kista kyrka, styrelsen 
representerades av ordföranden för vår förening, det var dessutom ett antal boende i 
Brf Trädgårdsstaden som valt att ta farväl av Lars denna sommardag. 
Lars Christensen ska ihågkommas som en engagerad styrelsemedlem och en god kamrat.  

Trädgårdsskötseln  
Våra gröna ytor klipps, beskärs och öppnas upp så det blir ljusare på gårdar och framsidor.  
Många har begärt att olika privatplanterade träd ska tas bort, detta arbete pågår och kommer 
fortsätta någon månad till framöver.  

Tävlingen ”Finaste uteplatsen” 
Vi har nu utsett de vinnande uteplatserna och det var tre platser som styrelsen bedömt framstå 
som något extra. Följande adresser är årets vinnare: Nykarlebygatan 26 Nykarlebygatan 145 
Nykarlebygatan 192  

Vinnarna får ett presentkort på 500 kr som man kan köpa nya blommor eller buskar för så att 
de även fortsättningsvis har fina uteplatser. Vi kommer även under 2015 ha denna tävling för 
att uppmuntra till fina uteplatser. Vi hoppas givetvis att alla 421 adresser i Brf Trädgårdsstaden 
finns med i framtiden och tävla för att får ett trevligt pris.  Bilder på respektive vinnande uteplats 
finns sist i detta infoblad,.   

Fasadrenoveringen gård 3 och 4 
Arbetet med fasadrenoveringen fortsätter på de två gårdarna, vi är medvetna om att det  har 
varit lite stökigt runt arbetsplatsen.  Dessutom tycks man tro att löst virke som ligger i högar 
är en allmän tillgång som vem som helst kan hämta till sin kolonilott eller till ett staket och 



annat man håller på att bygga. Dessa tilltag kan inte accepteras, det kan uppstå försening med 
renoveringen om det plötsligt saknas virke, panel eller annat. Ett exempel; man var tvungen att 
ta ner tio överliggare på framsidan på gård två, för att genomföra en andra fasadmålning. Då 
stals alla överliggare och man var tvungen att beställa nya. Vi ber er alla hjälpa oss att hålla koll 
på om någon som inte tillhör entreprenören hämtar virke för ett privat ändamål.     

Parkering inne på gångvägarna mellan våra hus. 
Vi i styrelsen får många klagomål på att boende och besökande till boende i Brf Trädgårdsstaden 
parkerar inne i Brf Trädgårdsstaden på våra gångvägar. Vi vill påminna alla att det i huvudsak 
är en bilfri zon i Brf Trädgårdsstaden, vi tillåter dock att man kör in för ur- och inlastning i fordon, 
men enbart detta och inga besök eller ”jag ska bara” dessa ”bara” tenderar att bli timslånga. Vi 
har med anledning av klagomålen kontaktat vårt kontrakterade P-bolag, EUROPARK att öka 
övervakningen inne i Brf Trädgårdsstaden utöver parkeringsövervakningen på våra p-platser. Du 
som vet att du eller har bekanta som kör upp och ”bara ska”, parkera på våra gästparkeringar 
eller någon annanstans och inte inne i Brf Trädgårdsstaden. 

Grovsopor/trädgårdsavfall 
Grovsopor och trädgårdsavfall kan lämnas vid bemannad container mellan kl. 16.30 och 20.00 
enligt nedanstående schema:   
Torsdagen den 18 sept  kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan  
Torsdagen den 2 okt   kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan 
Torsdagen den 16 okt   kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan  
Torsdagen den 30 okt   kl. 16.30 - 20.00  Nykarlebygatan 
Torsdagen den 13 nov kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan 
Torsdagen den 27 nov kl. 16.30 - 20.00 Nykarlebygatan 
Torsdagen den 11 dec   kl. 16.30 - 20.00 Imatragatan   

Mobila Miljöstation 
Vissa tillfällen kan man som privatperson lämna miljöfarligt avfall vid en mobil miljöstation. 
Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt 
en bestämd turlista och den stannar på flertalet platser både i innerstaden och i ytterstaden. 
Turlistan för mobila miljöstationen hittar du i listorna under respektive område, 
http://www.stockholm.se/mobila  Plats i Akalla: Akalla - Mariehamnsgatan bakom ICA, nästa 
gång den 23 oktober kl 18.00- 18.45   

Renoveringsavfall
Uttjänta vitvaror och renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får inte 
ställas eller lämnas i miljörummen.  

Renoveringsavfall och vitvaror lämnas gratis för enskilda hushåll på följande platser:
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.



FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller www.tradgardsstaden.net klicka på 
Felanmälan Du kan även ringa HSB servicecenters service under dagtid på telefonnummer: 010-
442 11 00 HSB jour har 08-695 00 00 (rings bara om det är riktigt akut).   

Anmäl störningar i området 
Journumret till vårt vaktbolag Securitas är: 070-644 36 15  Hit ringer du i första hand. Securitas 
välkomnar oss att ringa om vi ser något misstänkt i området. Telefonnummer till Polisen Polisen når 
du på 11414, var du än befinner dig i Sverige.  

Grannsamverkan mot Brott 
Nu inför hösten vill vi att alla hjälper till och har uppsikt över grannarnas bostäder. Inbrotten ökar 
alltid på hösten när det är mörkt ute.  Grannsamverkan mot brott och samarbetet med polisen är nu 
igång. Ett antal medlemmar har anmält sitt deltagande och fler är välkomna. Ta kontakt med Annica 
eller Annelie så får ni veta mer. Vi vill att alla åtta gårdar ska vara med och engagerade i detta 
arbete för att förebygga brott i vårt område.  

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 anmäler detta till våra 
fastighetsskötare på Helsingforsgatan 45 minst två veckor innan åtgärden ska genomföras.
 
Övrigt 
Vi vill igen påminna om att det finns en seniorförening i Brf Trädgårdsstaden. Seniorföreningen har 
möte kl. 13.00 första onsdagen i varje månad, platsen är vår föreningslokal Imatragatan 130.  

Gårdsvärdar i Brf trädgårdsstaden 
På vår föreningsstämma togs en motion om Gårdsvärdar upp.
Vi behöver få in frivilliga som kan ta ett uppdrag att vara gårdsvärd. Uppdraget är inte att hitta fel 
mm hos era grannar utan vara ett stöd för nyinflyttade. Anmäl er till någon i styrelsen!   

Information 
Vårt HSB-områdeskontor (HSB servicecenter) har flyttat från Helsingforsgatan till Finlandsgatan 10 
i Akalla. De har öppet enligt följande: 
Måndag och Onsdag kl 08.00-12.00  
Tisdag och Torsdag kl 13.00 – 18.00 
I vår föreningslokal på Imatragatan 130 sitter det några från styrelsen varje helgfri torsdag mellan 
kl 18.00-18.45 för att svara på eventuella frågor från våra medlemmar. 

Till sist önskar vi alla en riktigt trevlig höst!   

Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden  



Vinnande finaste Uteplatser

Nykarlebygatan 26

Nykarlebygatan145

Nykarlebygatan 192


