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Övernattningslägenheten 
 
Vår övernattningslägenhet har varit stängd 
pga. fuktskada. Fukten är nu torkad och vi 
har påbörjat ett jobb att återställa den till 
beboligt skick. När den går att boka igen kan 
ni se på vår hemsida www.taltrasten.se  

Övergripande fuktskada 
 
Efter höstens kraftiga regn har vi haft problem med översvämningar och fuktskador i våra källare, 
framför allt på Blommensbergsvägen. I dagsläget tränger det in vatten både genom väggar och 
trappnedgångar. Vi har påbörjat en ordentlig utredning för att komma till rätta med dessa problem i 
framtiden vilket innebär att vi behöver se över både dagvatten- och dräneringssystem. Målet är en 
långsiktig lösning som gör våra fastigheter fuktsäkrade för framtiden. 
 
Träförråden i källare på Blommensbergsvägen och Fågeltorget är angripna av fukt och kommer att 
rivas. Vi kommer succesivt att byta ut dessa mot metallförråd och de första installeras i cykelrummet 
på Blommensbergsvägen. De med berörda förråd kommer att informeras separat då det är dags att 
byta förråd.  
 
Som vi informerat om tidigare så är det varje medlems eget ansvar att tömma sitt förråd på skadade 
tillhörigheter. Släng allt som är angripet med mögel, kläder t.ex. kan tvättas men övrigt organiskt 
material som inte går att rädda får inte förvaras i förråden. Alla skador anmäls till det egna 
försäkringsbolaget för ev. ersättning.  
 
Tack till alla medlemmar som hjälpt till att torka upp vatten vid översvämningarna! 

Nytt el-pris 
 
Föreningen har elhandelsavtal med Luleå Energi och använder sig 
av tjänsten IMD (Individuell Mätning och Debitering). Detta innebär 
att vi har ett bra elpris i och med att avtalet omfattar förbrukningen för 
samtliga lägenheter. Föreningen får fakturor från Luleå Energi och 
medlemmarna betalar i sin tur för lägenhetens faktiska elförbrukning i 
samband med månadsavgiften var tredje månad. Det var nu flera år 
sedan föreningen reglerade det elpris som debiteras medlemmarna, 
samtidigt som priset gentemot Luleå Energi har höjts. Föreningen 
kommer därför att höja elpriset för medlemmarna med cirka 10 
procent från och med den 1 januari 2015. 
 

Avgiftshöjning 
 
Styrelsen i BRF Taltrasten 
har beslutat att höja 
månadsavgiften med 1,5 
procent från och med den 1 
januari 2015. Detta för att 
matcha de årliga 
uppräkningarna av våra 
löpande kostnader samt för 
att ta höjd för kommande 
underhållskostnader. 

 

Vill du engagera dig i våra fastigheter? 
 
Nu behöver styrelsen nya medlemmar – 
kanske har du ett ekonomiskt intresse eller 
brinner för vår gård? Oavsett så är det ett 
utmärkt tillfälle att engagera sig i vår förening 
och vara med och påverka fastigheternas 
framtid! För mer info maila 
styrelsen@taltrasten.se.  



 

Obligatorisk Ventilationskontroll - OVK  

I äldre byggnader, som BRF Taltrasten, finns ofta inget mekaniskt ventilationssystem, utan man förlitar 
sig på naturlagarna. Luft utifrån (tilluft) kommer in i huset genom uteluftsdon vid fönstren i sovrum och 
vardagsrum. Tidigare i år genomfördes en OVK-genomgång av samtliga lägenheter och lokaler.  
Styrelsen kommer nu att anlita ett företag som ska åtgärda nedslag som rengöring av kanaler och 
fläktar. Mer info. kommer i form av en avisering i brevlådan.  

Så här kan du förbättra luften i din bostad: 

* Håll friskluftsventiler öppna 

* Rengör friskluftsventiler och frånluftsventiler i badrum och kök regelbundet 

* Vädra effektivt genom korsdrag korta stunder (ha inte fönster på glänt på vintern utan att skruva av 
termostaten eftersom då arbetar elementet hela tiden och energi slösas) 

* Håll köksfönstren stängda när du lagar mat. Däremot kan köksdörren stå på glänt och fönster i 
närliggande rum vara öppna 

* Rök inte inne 

Detta får du absolut inte göra med ventilationen: 

* Installera mekanisk köksfläkt som ansluts till frånluftskanalen, eftersom detta förstör självdraget och 
försämrar allas ventilation. (Kolfilterfläkt som inte ansluts till frånluftskanalen får installeras). 

* Bygga bort ventilationen i kök eller badrum, bakom skåp eller under innertak. 

Alla boende med felaktiga fläktar som har fått en amodan om att byta ut dessa på egen hand, vi vill 
påminna om att det ska vara åtgärdat innan årsskiftet. 

 

Ny verksamhet på Fågeltorget! 
 
Nu går det också att boka 
massageterapi på Fot & Feeling. Om 
man är intresserad av att boka så är 
det enklaste att gå in på 
webbsidan www.salutebenessere.nu 
för mer information och för att se 
lediga tider. 
 

Brandskyddsarbetet 
 
Styrelsen fortsätter med det 
systematiska brandskyddsarbetet 
och installerar brandvarnare i alla 
gemensamma utrymmen som 
tvättstuga, festlokal, hobbyrum etc. 
 
Använd de barnvagnsrum vi har 
och förvara inget i trappuppgångar.  

Styrelsen passar på att önska alla våra medlemmar en  
 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

 
Felanmälan - Om du till exempel upptäcker en trasig lampa i ditt trapphus eller en dörr som inte går i 

lås, ring 08-647 66 10 eller maila helpme@energibevakning.com alternativt gå in på 
www.energibevakning.com. 

http://www.salutebenessere.nu/

