
Förväntansfulla besökare möttes av 
maskot och ballonger när Netto öppna-
de butiken i föreningens lokaler den 14 
mars. 

Butiken är den hundrafemtionde to-
talt i Sverige.

Vi hälsar Netto välkomna till Tal-
trasten och önskar dem lycka till.

Stort intresse för Netto-
invigning
Torsdagen den 14 mars slog 
Netto upp dörrarna i fören-
ingens lokaler. 
Efter omfattande ombygg-
nad och uppfräschning så 
är nu lokalerna i toppskick 
och det var många som vil-
le vara med vid invigning-
en. 

FASTIGHET

GÅRDEN

I samband med utbyggnaden av livs-
medelsbutiken har vi återigen tvingats 
gräva upp förskolegården. Anledning-
en till att den ännu inte är återställd är 
att vi har varit tvungna att vänta på att 
tjälen i marken skall släppa. 

Arbetet med återställningen kommer 
dock starta inom ett par veckor. Då det 
i och med utbyggnaden försvunnit yta 
från den tidigare dagisgården kommer 
denna få en ny utformning.

Taltrasten
Förskolan och 
förskolegården

Byte av lås

Redan strax efter klockan 8 på öppningsdagens morgon ringlade kön lång utanför Netto.

BESÖK WWW.TALTRASTEN.SE
Här hittar du nyheter och viktig information om vår förening.

Dags för stamspolning 
Föreningen har anlitat Ragn-Sells 

som kommer att genomföra en spolning 
av stammar och påstick i alla förening-
ens lägenheter och lokaler. 

Exakt tidpunkt meddelas inom kort i 
ett separat informationsblad.

FASTIGHET

Under mars har ni säkert sett att det 
suttit lappar i portarna som handlat 
om byte av lås. Detta låsbyte har en-
dast rört våra fastighetsnycklar och 
alltså inte de nycklar som föreningens 
medlemmar har i sin ägo. 

Anledningen till låsbytet är att en 
huvudnyckel försvunnit under tiden 
som ett renoveringsarbete utförts i 
våra fastigheter. Låsbytet bekostas av 
det företag som tappat bort nyckeln.

Vi fortsätter att ta hit en container 
för grovavfall sista helgen varje månad. 
Containern står på gården vid Häger-

-
nyckeln. Här kan vanliga grovsopor i 
behändig storlek slängas. 

Har du sopor efter en renovering får 
du ta dig till förslagsvis återvinnings-
centralen i Östberga, www.stockholm.
se/avc.

SOPOR

Containern fortsatt här

Butikschefen Camilla klippte bandet och 

inledde därmed Nettos återtåg till Stock-

holmsområdet. 



Kontakta styrelsen
Styrelsen sammanträder en gång i 
månaden, i regel andra onsdagen varje 
månad. Det kan vara bra att veta om du 
vill ansöka om tillstånd att bygga  
om eller har frågor som du vill  
att styrelsen ska ta upp. 

Har du förslag, funderingar om ditt  
boende, uppslag till vårt nyhetsbrev? 
Eller vill du spara på papper och få 

styrelsen@taltrasten.se eller lägg en 
lapp i brevinkastet på styrelserummets 
dörr.

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

helpme@
energibevakning.com alternativt  
gå in påwww.energibevakning.com.

Söderström och Anna Harkman avtackades vid föreningsstämman.

– Ledamöter tackades av och nya hälsades välkomna

Under årsstämman behandlades i van-

även frågor som isolering av vindar och 
iordningsställande av den gamla biogra-
fen under livsmedelsbutiken. 

Styrelsen meddelades ansvarsfrihet 
för det gångna året och i samband med 
detta avtackades styrelsemedlemmar-

na Per-Arne Håkansson,  Peter Peters-

Rosa Lönneborg och Vera Söderström.

Flera nya i styrelsen

Den nya styrelsen består av ledamö-

Nina Bonnedahl, Ellen Kugelberg, Pet-
ra Källbom, Anders Gustafsson och 
Lena Lindborg samt suppleanterna 

-
björn Onegård.

Dags för den årliga vårstädningen

gården för att !xa iord-
ning trädgården  och ge-
mensamma lokaler in-
för sommaren. 

Dagen avslutas med 
grillad korv, saft och 
ka"e på gården.

Styrelsen i Brf Tal-
trasten hälsar välkom-
na och hoppas att så 
många som möjligt kan 
vara med.

Vi kan också meddela 
att en arborist kommer 
att gallra i träden på 
gården inom kort.

Uppslutningen var stor till den årliga 
vårstädningen som gick av stapeln sön-
dagen den 6 maj. Tack till alla fören-
ingsmedlemmar som hjälpte till att 
göra fint på gården, olja utemöbler samt 
städa bytesrum och föreningslokal! 
När städningen var klar blev det dags 
för lunch tillsammans vid grillplatsen 
– med rykande åtgång på korven.

Vi i trädgårdsgruppen vill också pas-
sa på att informera att styrelsen vill 
rusta upp rabatterna på baksidan av 
husen som vätter åt Vapengatan. Boen-
de som har idéer på vad som kan plan-
teras där (tänk på att det är norrläge 
med mycket skugga) får väldigt gärna 
lämna förslag i brevlådan till styrelse-
rummet.

Kontakta styrelsen
Styrelsen sammanträder en gång  
i månaden, i regel andra onsdagen 
varje månad.

Det kan vara bra att veta om du 
vill ansöka om tillstånd att bygga  
om eller har frågor som du vill  
att styrelsen ska ta upp. 

Har du förslag, funderingar om 
ditt boende, uppslag till vårt nyhets-
brev? Eller vill du spara på papper 
och få nyhetsbrevet via e-post istäl-
let? Maila styrelsen@taltrasten.se 
eller lägg en lapp i brevinkastet på 
styrelserummets dörr.

Det kommer att ställas ut sopskåp på 
gården mellan husen på Hägerstensvä-
gen för de boende där. Anledningen till 
detta är att sophämtarna inte godkän-
ner hämtning av sopor i källaren på 
Hägerstensvägen 162–166. På Häger-
stensvägen 158–160 är det  ett arbets-
miljöproblem att dra vagnar över går-
den under vintertid. 

Bygglov ska nu sökas för detta men 
det är svårt att i nuläget veta exakt när 
förändringarna kommer att genomföras. 

Detta innebär att sopnedkasten kom-
mer att stängas.

Åtgärderna kommer att halvera 
hämtningskostnaden för de två husen.

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.energi-
bevakning.com.

Vårstädning utförd

Senaste nytt om 
sophämtning

BYTESRUM

Gamla grejer?
Vi har ett bytesrum i föreningen som 
ligger i källaren till Blommensbergs-
vägen 161. Där kan föreningsmedlem-
mar dels lämna saker som någon annan 
i föreningen kan ha användning för, 
dels fynda saker någon annan lämnat. 
Tänk dock på att om du lämnar saker i 
bytesrummet ska de vara hela och 
fungerande. Lämna gärna exempelvis 
hela leksaker, kläder i gott skick, tavlor 
och porslin, etc. Vad som däremot inte 
hör hemma i bytesrummet är gammal 
hemelektronik (t ex tjock-tv), stora 
stoppade möbler, byggmaterial som bli-
vit över (t ex tio stycken klinkerplattor) 
och annat som antagligen ingen annan 
i föreningen har användning för.

Fredag den 25 maj 2012 kl. 11.00 – 17.00
är det åter dags för en utemarknad på 
gaveln till Hägerstensvägen 162.

Välkomna att fynda för 5–10 kronor!
Det kommer även att finnas ka!e 

med hembakade kakor, korv med bröd 
och saft till barnen, allt till självkost-
nadspris.

Ring 08- 681 06 24 för mer informa-
tion.

Utemarknad på Fenix

Ni kanske har märkt att det har hänt en 
hel del på gården? Den tidigare anlita-
de entreprenören Vivaldi har sagts upp 
och Taltrasten har istället slutit ett 
skötselavtal med Energibevakning. 

De har bland annat ”toppdressat” 
gräsmattorna, sått nytt gräs, blåst bort 
alla löv, rensat rabatterna, klippt häck-
ar och träd samt kantskurit gräsytorna. 

Framöver ska de plantera nya rosor, 
fixa iordning slitna bänkar, rätta till 
kantstenar runt gångarna och plantera 
lite nytt i rabatterna. 

Vi hoppas och tror att detta nya avtal 
ska ge oss en ännu finare gård som vi 
alla kan njuta av!

Nytt avtal  
för gården

Vi har ett bytesrum i föreningen som 
ligger i källaren till Blommensbergsvä-
gen 161. Där kan föreningsmedlemmar 
dels lämna saker som någon annan i 
föreningen kan ha användning för, dels 
fynda saker någon annan lämnat. 

Tänk dock på att om du lämnar saker 
i bytesrummet ska de vara hela och 
fungerande. Lämna gärna exempelvis 
hela leksaker, kläder i gott skick, tavlor 
och porslin, etc. Vad som däremot inte 
hör hemma i bytesrummet är gammal 
hemelektronik, stora stoppade möbler, 
byggmaterial som blivit över.

Gamla grejer?

Den 14 februari genom-
fördes Brf Taltrastens för-
eningsstämma för räken-

Fjolårets vårstädning lockade många av de boende i 
föreningen. 

Grannsamverkan innebär att vi är 
uppmärksamma på vad som händer 
runtom oss i våra hus och kvarter.

Det är bra att informera varandra då 
det till exempel är dags att resa bort, så 
att någon granne kan tända och släcka 
lampor, ta in post och liknande saker, 
för att hålla ovälkomna besökare borta.

Det är också bra att notera om man 
ser något som verkar märkligt, el-
ler ringa polisen direkt. Tidpunkter, 
bilnummer och annat kan vara till stort 
värde när det sätts i ett sammanhang.

Grannsamverkan

Mobila  miljöstationen  kommer  till  

Aspudden  -  Hövdingagatan/Blom-

mensbergsvägen  den  25/4,  29/8  samt  

mobila

FARLIGT  AVFALL


