
Pågående renovering
Vid informationsmötet den 1 september så var ca 30 
boende närvarande utöver styrelsens ordförande Carola
Kärrholm och suppleant Kristian Borryd. Projektledare 
Sune Bohlin, Jörgen Johansson och Bertil Andersson, 
platsansvarig respektive VD för Tresson informerade 
om projektet.

De kunde glädjande berätta att trots vissa oförutsedda 
åtgärder såsom balkongåtgärder och plåtlagning på tak 
så beräknar de att tidsplanen håller. Till årsskiftet bör 
allt utöver visst planteringsarbete i utemiljön vara klart.

Sune Bohlin kunde bekräfta att de beslut som styrelsen 
fattat under pågående projekt gällande bl.a 
balkongåtgärder är helt rätt med hänsyn taget till vår 
underhållsplan.  Att renovera balkongerna nu när vi har
en entreprenör och byggställningar på plats innebär en 
betydande kostnadsbesparing jämfört med att göra det 
som ett separat projekt vid ett senare tillfälle. Vilket vi 
ändå skulle vara tvungna att göra inom några år på 
grund av sprickbildning.

Under renoveringen har vissa upphandlade åtgärder 
inte utförts, vilket besparat föreningen kostnader för ca 
1 Mkr. Detta är t.ex. dräneringsarbete som ej utförts på 
Hägerstensvägen, då fuktmätning inte påvisade fukt 
och vi riskerade att skapa problem om vi hade låtit 
gräva upp där. Idag är jord, sand, grus och vad som nu 
fnns under asfalten så väl packat och "vattentätt" så 
det bästa var enligt entreprenören att låta det förbli så.

Nettos tjutande takfäkt
Vi i styrelsen jobbar hårt för att Netto ska åtgärda den 
tjutande fäkten på butikens tak. Vi har ett pågående 
ärende hos miljöförvaltningen och har samtidigt en 
dialog med Netto. Under sommaren har Netto 
tillsammans med leverantören av kylsystemet utfört två 
åtgärder. Den senare av åtgärderna gjorde att ljudet 
minskade något. 

Men eftersom det fortfarande låter för mycket så väntar
vi nu på att Netto med underleverantör ska utföra 
ytterligare åtgärder under vecka 39. Tanken är att alla 
fästen m.m ska gås igenom för att utesluta att ljudet 
vandrar upp på taket på grund av avsaknad av 
gummiupphängningar. Vi kommer inte släppa den här 
bollen utan kommer fortsätta att ligga på för att det ska
åtgärdas så snart det bara går.

Lekplatsen

Föreningens lekplats kommer inte att 
renoveras/förändras förrän tidigast kommande 
sommar. Detta för att det är omfattande regler att ta 
hänsyn till och styrelsen har därför valt att genomföra
upprustning av lekplatsen som ett separat projekt. 
Den som har önskemål/synpunkter angående 
lekplatsen får gärna skicka in dessa via e-post till 
styrelsen.

Finansiering
Renoveringen har fördyrats utifrån den ursprungliga 
budgeten, då ett antal större åtgärder har tillkommit. 
Det är bland annat renoveringen av balkonger och byte 
av takfotsränna som har orsakat detta. De nya lånen 
som vi har tagit har en räntesats på låga < 0,4% för 
tillfället.

Styrelsen har beslutat att låna upp hela det av Nordea 
beviljade beloppet (20 Miljoner kronor) nu och placera 
det tillfälliga överskottet på ett konto med fast ränta 
hos HSB, vilket genererar en avkastning motsvarande 
dubbla låneräntan. Vi lånar alltså till ca 0,3% och får en
sparränta på ca 0,6%.

Detta fungerar naturligtvis endast så länge som vi har 
en överskottslikviditet. När projektet är slutbetalt under
våren 2017 kommer med stor sannolikhet ingen 
överskottslikviditet att fnnas. Vår ekonomiske 
förvaltare på HSB, Johan Phalén, har även bekräftat vid 
styrelsemöte att detta är en klok åtgärd även om vi inte 
blir direkt stormrika på placeringen.

Inbrott- och säkerhetsarbete 
Styrelsen har bett om en ofert för att låta sätta upp 
inbrottsskydd på insidan av fera fönster fönstren i 
källarplanet på Vapengatan. Det kommer innebära att 
fönstren i dessa lokaler kommer att kunna öppnas 10-12
cm för att t.ex vädra. Det kommer även betyda att ingen
kan ta sig in den vägen från utsidan, även om vi skulle 
råka lämna fönster öppnande. 

Det gäller även övernattningslägenheten. Enligt 
information som styrelsen fått så är detta i enlighet med
gällande regler då vi i källargången har skyltar som 
visar var nödutgångar fnns. 

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att om vi 
lämnar fönster, portar, källardörrar och dörrar till 
lokaler öppna/på vid gavel och därigenom ger obehöriga
tillträde så är inbrottsskydden inte särskilt funktionella 
oavsett hur de är utformade. Vi måste alla ta vårt eget 
ansvar och se till så de dörrar och fönster som skall 
vara låsta är låsta när vi lämnar lokalen/utrymmet.
Sedan bytet av låssystemet i somras har inbrotten 
uteblivit, vilket är glädjande.

Förråd och ansvar vid inbrott
Det är den enskilde medlemmens ansvar att se till så 
dörrar till förråd är inbrottssäkra, inte föreningens. 
Ägodelar förvaras i källar- och vindsförråd helt på egen 
risk.  

Just nu pågår uppmärkning av förråd med de röda små 
nummerskyltarna. Kasta gärna ett öga på dörren till era
förråd nästa gång ni är där. Det skall fnnas en skylt - 
med rätt lägenhetsnummer. Om ingen skylt fnns så sätt
dit en lapp med lägenhetsnummer. Är numret fel - hör 
av er på mail till styrelsen@taltrasten.se så ser vi till att
det blir rätt. Observera att det skall vara föreningens 
lägenhetsnummer, inte Skatteverkets (1101, 1202 etc). 
Lägenhetsnummer hittar ni på ert kontrakt eller via 
inloggning på HSB-portalen.
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Byte av låssystem och nycklar 
Energibevakning låter hälsa att sommarens 
nyckelutlämning fungerade föredömligt smidigt trots att
det skedde med kort varsel. 

Till varje lägenhet får kvitteras ut tre (3) nycklar på 
föreningens bekostnad, vill man ha fer får man bekosta 
dessa själv. Detta gäller även borttappade/stulna 
nycklar som måste ersättas av en ny. Nycklar beställs 
och lämnas ut via Energibevakning. 

Festlokalen på Vapengatan
Bokas på kalendern som hänger utanför. Där fnns även 
kontaktuppgifter till Torbjörn Onegård och Jonas 
Reinsson vilka lämnar ut nyckel till lokalen.

Observera att det är var och ens eget ansvar att 
kontakta Torbjörn eller Jonas i god tid för att hämta ut 
en nyckel. Det fnns inga garantier för att man kommer 
in i lokalen om man hör av sig samma dag eller 
dagen/kvällen innan man bokat den.

Användning och installation av 
gasspis i lägenhet
Föreningen är enligt myndighetsbeslut som 
fastighetsägare ansvarig för det totala gasnätet som 
fnns i våra fastigheter. Den som har gasspis installerad 
i sin lägenhet har inom föreningen individuellt ansvar 
för att uppdatera sig för regler rörande vad som gäller 
om en gasspis fyttas, installeras eller byts ut.

På hemsidan för Stockholm gas fnns information och 
kontaktuppgifter och även information om åtgärder vid 
gaslukt: www.gasnatetstockholm.se/kundservice/ 

Vid gaslukt kan man även kontakta våra 
fastighetsskötare, Energibevakning,  via e-post: 
helpme@energibevakning.com eller via telefon 08-647 
66 10. De är här ungefär tre dagar i veckan och rör sig i
våra byggnader så de brukar också märka av om det 
luktar gas.

För närvarande är det inte tillåtet att bygga in den kran 
för avstängning som fnns i lägenheter där gasspis 
används. Detta kan komma att ändras framöver 
beroende på vad som framkommer efter genomgång 
enligt nedan.

Styrelsen kommer under hösten/vintern 2016/2017 
genomföra en okulär besiktning av befntliga 
gasinstallationer och säkerställa att föreningen följer de
riktlinjer och krav som ställs för installerade 
gasledningar och aktiva gasspisar. I samband med detta
kommer styrelsen även att klargöra vilket ansvar som 
faller på föreningen och vilket ansvar som faller på den 
enskilde lägenhetsinnehavaren.

Arbetsplats - inte lekplats
Styrelsen vill uppmärksamma de föräldrar i föreningen 
som har lekande barn ute på gården att barnen inte får 
beträda arbetsplatsområdet innanför och kring 
nätstaketet. Det är ej heller tillåtet att plocka med/i/runt
det material som ligger utspritt. Det vore väldigt tråkigt
om olyckan skulle vara framme med person- och/eller 
eller sakskada som följd. 

Styrelsen har också uppmärksammat entreprenören på 
att det än en gång ligger byggmaterial utspritt över i 
princip hela gården, och vi förutsätter naturligtvis att 
de åtgärdar detta snarast.

Avgiftshöjning
Som tidigare meddelats så har styrelsen beslutat att en 
höjning av årsavgifterna skulle ske med 2% från 1 april 
2016. Av administrativa orsaker har denna höjning
kommit med först vid utskick av avier för Q4 2016.

Av avierna framgår att den retroaktiva höjningen från 
april och framåt är uppdelad på fakturorna för 
september, oktober och november.

Nya ledamöter sökes!
Styrelsen söker fera nya medlemmar från och med 
nästa verksamhetsår. Är du intresserad av att vara 
med? Skicka ett kort mail till styrelsen och sätt 
”styrelsejobb” som ämne.

Vi söker både suppleanter och ordinarie ledamöter. Det 
är viktigt att vi alla hjälps åt att se till att vår förening 
förblir välskött och attraktiv även i framtiden. Dessutom
är det kul!

Motioner
Medlemmar som vill lämna in motioner till 
föreningsstämman behöver inkomma med dessa till 
styrelsen senast innan november månads utgång.

Detta för att styrelsen ska ha tid på sig för att ta till sig 
informationen och kunna förmedla sin sin ståndpunkt 
på stämman.

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? Maila styrelsen@taltrasten.se

Föreningens webbplats innehåller mycket nyttig
information. Du hittar den här: http://www.taltrasten.se/

Felanmälan

Om du till exempel upptäcker en trasig lampa i ditt
trapphus eller en dörr som inte går i lås, ring
Energibevakning på 08-647 66 10 eller maila
helpme@energibevakning.com


