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Status för renovering- och dräneringsprojektet

Dränering och fasadrenoveringen rullar på. Tidsplanen 
har förändrats något och det planerade 
sommaruppehållet är borttaget. En ny uppdaterad 
tidsplan kommer att distribueras till alla medlemmar 
innan sommaren.

I samband med fasadarbetet har det upptäckts att ett 
flertal balkonger sedan tidigare har problem med 
sprickbildningar. Styrelsen undersöker just nu vilka 
möjligheter vi har för att åtgärda detta på bästa sätt.

Vårstädningen uteblir

Av förklarliga skäl så hoppar vi över den traditionella 
vårstädningen tills fasad, markarbeten och renovering av
vår innergård är färdig.

Färg på fasaderna

Vi tagit hjälp av en färgkonsult för att titta på vilka 
färger och nyanser våra fasader kommer få. Konsulten 
har utgått från byggnadernas originalfärger och kommit 
med ett förslag baserat på det. Bilden nedan visar vilka 
färgerna är och under bilden framgår vilka byggnader 
som kommer få vilken färg.

Från vänster på nedre raden:
Hägerstensvägen 158/160, Hägerstensvägen 
162/164/166, Fågeltorget samt Blommensbergsvägen 
och sist Vapengatan.

Betala med Swish

Det finns sedan en tid tillbaka ett Swish-nummer kopplat
till föreningen. Det går till exempel bra att använda det 
för att betala hyra för övernattningslägenheten. Använd 
nummer: 123-677 94 25 och glöm inte att ange vilka 
datum som avses samt namn och telefonnummer till den
medlem i föreningen som har bokat lägenheten.

Intresserad av ett extra förråd? Ställa dig i kö

Du som vill hyra en lokal eller ett extra förråd kan
ställa dig i kö via ett formulär på hemsidan:

http://www.taltrasten.se/service/koe-till-lokaler

Container varannan månad

Containern kommer från och med i maj att finnas på 
plats sista helgen varannan månad (udda månader). 
Containern har sällan varit mer än halvfull och det finns 
pengar att spara här för föreningen. Första månaden 
utan container blir juni.

Håll koll på dina elkostnader

Brf Taltrasten har enhetsmätning av el sedan flera år. 
Detta innebär att vi i föreningen har ett elavtal som vi alla 
delar på. Förbrukningen för respektive lägenhet mäts 
kontinuerligt och avgiften hamnar på månadsavgiften. Du 
kan själv följa din egen elförbrukning genom att logga in 
på ”Home Solutions” portal: 

http://homesolutions.se.loopiadns.com

Byggställningar och inbrottsrisk

Styrelsen vill påminna om att det är viktigt att se till så att 
dörrar och fönster är stängda ordentligt när byggställningar
är uppställda utanför. Detta på grund att den ökade risken 
för inbrott.

Ny portkod

Eftersom det var väldigt länge sedan portkoden byttes så 
kommer det att ske snart. Den nya koden kommer att 
aviseras i god tid i samtliga medlemmars brevlådor.

Dags att flytta cyklar från gamla torkrummet

I början av 2015 gjordes en förändring av förråd och 
cykelrum i källaren på  Blommensbergsvägen 161, och 
cyklar kunde tillfälligt ställas i det gamla torkrummet på 
Vapengatan. Några cyklar står kvar och det är nu dags att 
flytta dessa så lokalen kan användas till annat. 
Kvarstående cyklar kommer att flyttas med hjälp av 
Energibevakning.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Skicka ett mail till:
styrelsen@taltrasten.se. För nyheter och information, 
besök: www.taltrasten.se


