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Infoblad nr 5, oktober 2015
Styrelsen i Brf Trädgårdsstaden vill lämna information om två åtgärder som genomförs under hösten. 

Taksäkerhet
Brf Trädgårdsstadens styrelse har beslutat att på alla tak på samtliga fastigheter montera 
säkerhetsöglor och rasskydd för att takarbete (se illustration nedan) ska genomföras på ett säkert 
sätt. Arbetet påbörjas under vecka 43 2015 och det tar ca 15 veckor. Arbetet påbörjas på gård 6 och 
därefter gård 1,2,3,4,5,7 och 8.

Entreprenören heter: Jonaeson & Wendel Plåtslageri AB
Ettablering sker med en bod intill Tvättstugan Imatragatan 4.
Företagets arbetstider kommer att vara måndag till fredag 06.30 – 17.00
För störande arbeten får inget sådant ske före kl 08.00 och inte efter kl 17.00
Arbete på lördagar får ske mellan kl 09.00-15.00, inget arbete på söndagar.

Detta arbete innebär en viss störning för oss alla som bor i föreningen, men vi måste göra detta 
eftersom det i lag är föreskrivet att det ska finnas taksäkerhetsskydd för de som utför arbete på tak 
över viss höjd. Samtliga våra fastigheter har tak som ligger över den gränsen. 
Medlemmar som har frågor runt detta arbete kontakta styrelsen.
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Ny utförare av parkeringsövervakning

Från och med den 1 oktober 2015 tar Securitas över efter Europark som lämnar Brf 
Trädgårdsstaden. Vi välkomnar Securitas och hoppas att problemet med felparkerade fordon 
inne på våra gångvägar upphör. 

 
Parkeringsanmärkningsavgifterna för felparkerade fordon kommer bli dyra och samtidigt är det 
onödigt om man följer de grundläggande ordningsregler som finns, att inga fordon ska parkeras 
inne på gångvägar eller torg i Brf Trädgårdsstaden.

Securitas kommer att skylta området under första veckan i oktober, samtidigt byts nuvarande 
parkeringsautomat ut för våra gästparkeringar. 

Fordon som ställer sig på annans plats eller en för föreningen reserverad plats för leverantörer 
kommer få parkeringsanmärkningar i likhet med felparkerade fordon inne i Brf Trädgårdsstaden.

Boende uppmärksammas på att fordon enbart får köras i föreningens område för ur- och 
inlastning. Vid all körning i området, uppmanas alla att göra det med stor försiktighet och köra 
med låg hastighet, kom ihåg att på våra gångvägar finns lekande barn och gångtrafikanter.

För er som engagerar entreprenörer för olika renoveringsuppdrag, där ska ni meddela dessa att 
de inte får ställa sina fordon inne i föreningen, dessa ska omgående ut efter ur- eller inlastning, 
om inte detta sker har Securitas uppdraget att utfärda parkeringsanmärkningar.
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Ps. tänd gärna era ytterbelysningar på bak- och framsida nu under den mörka årstiden. 


