
För de flesta lägenheterna rör det sig 
om någon eller ett par tusenlappar. Då 
fonden kostar oss en hel del pengar i 
administration per år och då den årliga 
avsättningen per lägenhet endast varit 
några kronor under en längre tid har 
styrelsen beslutat att inga nya avsätt-
ningar skall ske. På kommande stämma 
kan vi dessutom besluta att lösa upp 
fonden och i så fall betalas pengarna 
tillbaka på något sätt. Kan bli som ett 
avdrag på månadsavgiften eller som en 
direkt utbetalning.

Behållningen för er bostad hittar ni om 
ni loggar in på HSBportalen via https://
stockholm.hsbportalen.se och sen går 
vidare till MinaSidor/Sidor/minbostad.

Om man vill ha sina pengar redan nu 
går det bra att skicka in kvitton för gjor-
da renoveringar eller annat inre under-
håll till HSB och få ut pengarna. Det 
finns en blankett bifogad som man kan 
använda, och kontaktuppgifter till servi-
cecenter är antingen via

e-post: servicecenter.stockholm@hsb.
se eller via telefon 010-442 11 00. 

Styrelsen fattade tidigare i år beslut om 
att upphandla tjänster för renovering 
och upprustning av tak, fasader, dräne-
ring och yttre miljö.

Arbetet med att träffa ett avtal med en 
entreprenör har påbörjats och styrel-
sens förhoppning är att detta ska vara 
vara gjort under hösten.

När upphandlingen är avslutad kom-
mer styrelsen att redovisa de ekono-
miska förutsättningarna i detalj för re-

noveringsprojekt. Delvis kommer pro-
jektet att finansieras med föreningens 
fond för yttre underhåll som innehåller 
knappt två miljoner kronor. En liten 
höjning av månadsavgiften kan också 
bli aktuell för att bygga upp nya fonder 
för framtida behov.

Översyn av hyreslokaler
Under de senaste månaderna har sty-

relsen också arbetat med att se över 
våra kontrakt för uthyrning av kommer-
siella lokaler, att de är korrekt registre-
rade hos HSB, att hyressättningen är 
marknadsmässig och att lokalerna gene-
rerar de intäkter de är tänkta att göra.

Ett exempel är Fenix vars hyreskon-
trakt nyligen har arbetats om och för-
längts.

Snart påbörjas upprustningen 

Taltrasten
ETT NYHETSBREV FÖR BRF TALTRASTEN • SEPT 2015

Som tidigare meddelats så 
har styrelsen fattat beslut om 
att renovera vår boendemiljö. 
I nuläget hoppas vi kunna 
påbörja arbetet senare senare 
i höst eller början av 2016. 

Pengar att hämta!
För många bostäder finns en 
summa pengar reserverad för 
inre underhåll, totalbeloppet
uppgår i den senaste årsre-
dovisningen till cirka 141 000 
kronor. På HSB-portalen finns summan registrerad.

Städdags!

I början av maj gjordes gården fin inför 
sommaren. Klockan 13.00 söndagen 
den 27 september är det dags för 
föreningens höststäd. Containern för 
grovsopor kommer vara på plats och 
vi röjer upp i tomma förråd och på 
gården. Efter ett par timmar rundar vi 
av dagen med korvgrillning.

Styrelsen i brf Taltrasten hälsar väl-
komna!

INNERGÅRDEN

Dags för höststädning

INNERGÅRDEN

Trädfällning på gång

Vid Vapengatan 13 kommer det gamla 
pilträdet att fällas den 22 september. 
För att arboristerna ska få arbetsutrym-
me är det viktigt att ingen ställer sin bil 
i närheten den dagen.

BRANDSÄKERHET

Inga sopor i trapphusen
Styrelsen vill påminna om att det är 
förbjudet att använda trapphus för 
längre förvaring av sopor, barnvagnar 
och andra föremål.

Om problemen fortsätter kommer 
styrelsen att överväga möjligheten att 
låta fastighetsskötarna forsla bort so-
porna - och debitera den boende. 



Kontakta styrelsen
Styrelsen sammanträder en gång i månaden. 
Hör av dig till styrelsen om du till exempel 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 eller andra uppslag? Eller vill du spara 
på papper och få nyhetsbrevet via e-post istäl-
let? Maila styrelsen@taltrasten.se

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@energibe-
vakning.com alternativt  
gå in på www.energibevakning.com.

HEMSIDAN

Vill du aktivera dig?

Föreningen har en hemsida som behö-
ver en översyn.

Finns det några eldsjälar i förening-
en som kan tänka sig att tillsammans 
med styrelsemedlemmarna styra upp 
den innehålls- och layoutmässigt? 

Anmäl intresse till styrelsen.

Det är viktigt att alla nu ser till så att 
källar- och matförråd som används är 
uppmärkta med lägenhetsnummer 
och eventuellt namn på brukaren. 
De utrymmen som inte är ordentligt 
uppmärkta kommer styrelsen att sätta 
lappar på med begäran om kontakt för 
att senare kunna öppna om kontakt 
inte tagits av innehavaren senast vid på 
lappen angiven tidpunkt. Vid en över-
syn under sommaren har vi upptäckt 
flera förråd som antingen inte används 
alls eller används av någon vi inte kan 
identifiera.

Passa också på att ta hand om even-
tuella dörrar och annat som ni vill spara 
som just nu står i källargångarna på 
olika ställen. Dessa kommer också att 
kastas antingen vid städdagen eller vid 
ett senare tillfälle.

LOKALER

Se över ditt förråd!

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

Översyn pågår av lediga lokaler

För att underlätta får de som är intres-
serade och har anmält intresse via sty-
relsen@taltrasten.se gärna återkomma 
med info om vilken typ av lokal ni efter-
söker. Det finns till exempel flera utrym-
men som kan passa som ren förvaring, 

bland annat tre rum som tidigare an-
vänts som soprum, under Hägerstens-
vägen. Tillgängligt är ocså några små 
utrymmen i matkällarstorlek som kan 
nyttjas för förvaring.

Hör av dig!
Det finns även ett större outnyttjat 

rum som använts som hobbyrum tidi-
gare. Rummet är 15-20 kvadratmeter 
stort och styrelsen ser nu över vad loka-
lern skulle kunna användas till. Har du 
förslag eller tips på användingsområde 
- hör gärna av dig till styrelsen.

Styrelsen ser just nu över för-
eningens lokaler och senare 
i höst kommer det förhopp-
ningsvis finnas olika typer av 
lokaler tillgängliga för uthyr-
ning.

Fortsatta störningsljud från fläkt

Vi för en dialog med Netto Sverige och 
arbetar just med att problemet ska bli 

åtgärdat så snart som möjligt. 
Tydligen är det inte fläkten i sig som 

orsakar oljud - i stället handlar det om 
någon typ av resonanseffekt. 

Om ni har synpunkter eller informa-
tion om störningstidpunkter går det bra 
att maila styrelseledamot Jonas Reins-
son, jonas.reinsson@gmail.com. Skriv 
”Nettofläkt” i ärenderaden.

Som många märkt bidrar 
fläkten på taket till Nettos 
utbyggnad till oljud i form av 
en hög ton som kan upplevas 
som störande. 

FÅGELTORGET

Kommunen rustar upp

Extrastämma på kommande

När planeringen är färdig kommer sty-

relsen att kalla till extra föreningsstäm-
ma. Där får de närvarande ge antingen 
klartecken för att gå vidare med projek-
tet eller säga nej för fortsatt projekte-
ring.

Nya HSB-stadgar
I samband med stämma avseende 

råvindsförsäljning kommer styrelsen att 
ge förslag till nya stadgar baserade på 
de nya standardstadgar som HSB tagit 
fram 2011 men som vi ännu inte antagit.

Som tidigare meddelats 
pågår diskussioner med en 
grupp boende som vill köpa 
råvinden på Blommens-
bergsvägen och bygga om 
utrymmet till etagevåningar 
i anslutning till respektive 
lägenhet.


