
Både Hägerstensvägen och Va-
pengatan har under hösten haft in-
brott i källar- och vindsförråd.

Det ska också ha varit personer 
som har sovit i trapphusen.

Det är därför viktigt att samtliga i för-

eningen är noga med att se till att port-
dörrar och dörrar till vinds- och källar-
förråd stängs ordentligt.

I och med att föreningen har 
haft samma portkod under en 
längre tid finns det säkert många 
som har tillgång till koden även 
utanför föreningen. Det börjar där-
för bli dags att byta till en ny kod. 

Bytet kommer att ske under ja-
nuari månad. Mer exakt när och 
vad den nya koden blir kommer 
alla boende att få information om i 
brevlådan. 

Flera inbrott i förråden

Brf Taltrasten har under 
hösten haft flera inbrott i 
vind- och källarförråden.
I ett försök att hindra objud-
na gäster från att ta sig in 
kommer portkoden att by-
tas under januari månad.
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HYROR

Månadsavgiften i fören-
ingen höjs vid årsskiftet

Styrelsen i BRF Taltrasten 
har beslutat att höja månads-
avgiften med 2,5 procent från 
och med den 1 januari 2014. 

Detta för att matcha de år-
liga uppräkningarna av våra 
löpande kostnader samt för 
att ta höjd för kommande un-
derhållskostnader.

HEMSIDA

Ny hemsida på gång
- väntas klar i januari

En ny hemsida för brf Tal-
trasten är under utveckling. 

Vi har valt ett enklare publi-
ceringssystem som gör det 
enklare att uppdatera sidan. 
Detta kommer förhoppnings-
vis betyda att sidan uppdate-
ras regelbundet och att med-
lemmarna lätt får tillgång till 
färsk information. 

Förhoppningsvis kommer 
den nya sidan att sjösättas i 
slutet av januari 2014. 

Adressen är fortfarande 
www.taltrasten.se

 – Ny portkod delas ut i januari

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 maila styrel-
sen@taltrasten.se eller lägg en lapp i brevinkastet på styrelserummets dörr.

Kontakta styrelsen



Mia från grannföreningen Brf Korsriddaren krängde fynd på Fågeltorget.

På höststäddagen i slutet av sep-
tember samlades ett 30-tal av för-
eningens medlemmar.

Bland annat så planterades det 
buskar i rabatterna utanför portar-
na på Vapengatan, förråd-, vind- 
och källargångar rensades och det 
åts traditionsenligt ärtsoppa och 
dracks punsch.

Höststäddagen var som 
vanligt en trevlig samman-
komst där det röjdes i rabat-
ter, städades i förrådsgång-
ar och åts ärtsoppa.

Är det något du vill för-
ändra på gården, är du bra 
på ekonomi eller gillar du 
kanske att anordna gårds-
fester?

Nu behövs det flera nya 
medlemmar till brf Taltras-
tens styrelse.

Nu finns det möjlighet att gå med i 
brf Taltrastens styrelse. Flera i den nu-
varande styrelse känner att det börjar 
bli dags att lämna över till nya krafter.

Valberedningen kommer att påbörja 
sitt arbete i januari. Dels kommer det 
att knackas dörr men det går också bra 
att kontakta Jari Rusanen på:

jarirusanen@hotmail.com 
redan på förhand och anmäla sitt in-
tresse.

Styrelsen väljs därefter på årsstäm-
man den 19 februari. Mer information 
om stämman kommer att sättar upp i 
tappuppgångarna längre fram.

Nya krafter sökes 
till styrelsen

Välbesökt höststäddag i september

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.

Felanmälan


