
Netto har nu bedrivit verksamhet i 
brf Taltrastens lokaler under cirka 
sex månader. 
Enligt uppgift går a!ärerna bra och 
de är glada över att ha kunnat eta-
blera sig i området med hjälp av brf 
Taltrasten.

 Färdigställandet av ombyggna-
tionen har dock dragit ut på tiden av 
olika anledningar och den har även 
medfört vissa olägenheter för oss 
som bor i fastigheterna.
Bland annat har butikens fläktsys-

tem genererat ett lågfrekvent pi-
pande som gjort att flera av oss störs 
både dagtid, men framför allt kvälls-, 
och nattetid.

Styrelsen arbetar tillsammans 
med Netto och deras entreprenör 
Tegelstadens Bygg AB för att hitta 
källan till problemet och vi hoppas 
och tror att allting kommer vara löst 
under oktober månad. Slutbesikt-
ning av ombyggnationen kommer 
ske den 9:e oktober och den görs 
under överinseende av representan-
ter från brf Taltrasten, Tegelstadens 
Bygg AB och Netto Marknad Sverige 
AB.
 

Har ni som bor i brf Taltrasten 
någonting ni undrar över eller som 
ni vill ska åtgärdas eller påpekas 
under besiktningen vill vi att ni hör 
av er till Marcus Dahlin eller Gustav 
Garmer. Telefonnumren till dem hit-
tar ni på anslagstavlorna i portarna.

Störande fläktar på Netto
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Det är många i föreningen 
som störs av oljudet från 
Nettos fläktar.
Nu arbetas det med att 
åtgärda problemet och 
förhoppningen är att det är 
löst under oktober månad.

Under hösten kommer föreningen 
att genomföra en inventering av för-
råden. 

Vi behöver kartlägga vilka källar- 
samt vilka vindsförråd som an-
vänds i dagsläget och vilka som 
eventuellt står tomma. 

Redan nu kan man märka upp 
sitt/sina förråd med namn, adress 
och lägenhetsnummer. 

Mer information om inventeringen 
kommer att sättas upp i portar och 
delas ut i brevlådor.

FÖRRÅD

Inventering av förråden

 
Angående förfrågan till styrelsen 

om att köpa ett löpband till fören-
ingens gym så har styrelsen tagit 
beslutet att inte göra det.

Anledningen till detta är att ett 
löpband innebär höga reparations-
kostnader.

GYM

Inget löpband till gymmet

Påbörjat arbete för bättre brandsäkerhet
Styrelsen ser just nu över 
hur brandsäkerheten kan 
förbättras i föreningen och 
har påbörjat ett systema-
tiskt brandskyddsarbete, 
SBA.

Att styrelsen har inlett ett syste-
matiskt brandskyddsarbete (SBA), 
innebär att nödvändiga åtgärder ska 
vidtas för att förebygga brand och för 
att förhindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 

Vi har haft en extern konsult på 
plats som har gått igenom våra fast-
igheter och kommit med synpunkter 
på åtgärder. 
Det vi gemensamt måste bli bättre på 
är att inte förvara något som är

De är viktigt alla i föreningen hjälps åt att hålla trappuppgångar och källargångar fria från 
saker.

brännbart i våra gemensamma ut-
rymmen. Det är alltså helt förbjudet 
att förvara barnvagnar, återvinning, 
kartonger eller annat brännbart i 
trapphus och förrådskorridorer. 

Vi uppmanar alla att ta bort före

mål som man vet med sig står på
förbjuet område. 

Om vi fortfarande ser att det 
står kvar saker så kommer detta att 
slängas på städdagen den 6 oktober.



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 
nyhetsbrevet via e-post istället? Maila 
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  
08-647 66 10 eller maila helpme@
energibevakning.com alternativt  
gå in påwww.energibevakning.com.

Välbesökt vårstädning i maj
– nu ses vi igen på söndag

GÅRDEN

Eftersatt gård ska  fixas

Gårdsskötseln har blivit eftersatt 
under våren och sommaren av En-
ergibevakning, som har i uppdrag 
att sköta det mesta som har med 
gården att göra.

Styrelsen har haft upprepade 
möten med Energibevakning som 
nu lovar bättring.

 Vi har under sommaren renove-
rat förskolan som hyr lokaler av brf 
Taltrasten. Lokalerna har fått nya 
ytskikt i alla rum, vi har sett över 
dörrar och fönster och även hjälpt 
dem med att bygga och montera 
platsbyggd lekutrustning. 

 I samband med utbyggnationen 
av livsmedelsbutiken lyckades vi 
även få till en ny dagisgård som 
betalades av Netto.

 Renoveringen av förskolan har 
bekostats av brf Taltrasten, men 
kommer via en justering av fram-
tida hyresinkomster räknas hem på 
mellan 5 och 10 år. 

 Renoveringen har även resulterat 
i ett nytt hyreskontrakt som innebär 
att förskolan kommer vara kvar i 
fastigheten under många år.

LOKALER

Förskolan renoverad
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På vårstäddagen i slutet av maj 
samlades ett 30-tal av föreningens 
medlemmar. 

Bland annat så planterades det bär-
plantor i rabatten utanför förenings-
lokalen, räcket från Blommensbergs-
vägen in på Vapengatan målades och 
så grillades det korv.

 På söndag är det åter dags för en 
städdag. Då samlas vi vid förenings-
lokalen klockan 10. Och när sysslorna 
är avklarade bjuds det på ärtsoppa 
och punch, korv med bröd och fika  i 
föreningslokalen. 

Styrelsen i brf Taltrasten hälsar  
välkomna!

I slutet av maj gjordes går-
den fin inför sommaren.
På söndag är det dags för 
föreningens höststäd och 
dagen rundas traditionellt 
av med ärtsoppa och punch. 


