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TALTRASTEN BEHÖVER DIG BEHÖVER DU MER YTA?
Lediga förråd och lokaler finns
nu tillgängliga.
Styrelsen har identifierat flera förråd 
och några lokaler som finns tillgängliga 
att hyra. På vår hemsida taltrasten.se 
hittar ni under fliken Service > Förråd 
ett formulär där ni anmäler intresse. 
Först till kvarn gäller.

LEKYTAN UPPDATERAD

Deltagandet vid årsstämman var under all kritik!
”Vid Taltrastens föreningsstämma den 23 januari representerades endast 22 av
104 möjliga röster. Detta är ett väldigt lågt deltagande.” skriver Valberedningen.   
För ett tag sedan fick alla ett infobland om vad det innebär att vara medlem i 
en bostadsrättsförening. Styrelsen kommer, tillsammans med valberedningen, 
att föreslå aktiviteter och möjligheter för att bli mer delaktiga i vårt gemensamma 
boende. Har ni tankar och idéer kring hur vi gemensamt kan förbättra 
engagemanget, skicka gärna dessa till styrelsen@taltrasten.se

Samma fasta annorlunda.
Slutfasen av den omfattande renoveringen har påbörjats och därmed även upp-
dateringen av lekplatsen. Styrelsen har sett över planen igen efter medlemmars 
oro kring säkerhet och ytan. Vi kan här meddela att entreprenören har försäkrat 
oss om att de kommer att göra den så ”riskfri” som möjligt. Det finns i dagsläget 
ett flertal förslag på bordet men inga som kan presenteras för tillfället. Styrelsen 
återkommer med information så fort vi har något nytt att berätta.

INREDNINGSHJÄLP
Samlingslokalen behöver hjälp!
Samlingslokalen på Vapengatan skulle 
behöva ett ansiktslyft. Ny färg på väg-
garna, nya gardiner, vilka möbler ska vi 
sitta på? Därför vill vi forma en inred-
ningsgrupp utanför styrelsen som tar sig 
an detta roliga projekt. Anmäl intresse till 
styrelsen@taltrasten.se 

MARKISDAGS
Det är bra med markis när 
solen börjar titta fram men 
vilka regler gäller?
Det är tillåtet för lägenhetsinnehavare 
att på egen bekostnad montera markis 
ovanför balkongen. Kravet från fören-
ingen är att installationen görs fackman-
namässigt, och att det tyg som styrelsen 
har valt ut med beteckning Sandatex 
5060/84 används. Detta tyg är ganska 
likt det tyg som de flesta befintliga 
markiser är utrustade med, men inte 
identiskt eftersom samma tyg inte går 
att få tag på längre.

250/100Mbit/s jämfört med dagens 100/100Mbit/s.
Äntligen får vi bredband om 250/100Mbit/s + telefoni jämfört med dagens
100/100Mbit/s i och med förlängning av avtalet med Bredbandsbolaget. 
Ett annat plus är att det finns möjlighet att byta ut sin router till en modernare 
trådlös router med bättre prestanda. För er som har gamla routrar är bytet till 
en modernare en förutsättning för att ta del av det snabbare bredbandet. 
Kolla upp vad ni har hemma. Bredbandsavgiften läggs som tidigare på 
månadsavgiften och priset förblir oförändrad. Styrelsen återkommer med 
information om anskaffandet av de nya routrarna.

SNABBARE BREDBAND



Cykelställ
Cykelställen utomhus är till för dem 
som använder sina cyklar ofta. Nu står 
det ett gäng cyklar som har stått stilla 
i månader och därmed tar upp plats i 
onödan. Om ni vet med er att ni inte 
använder era cyklar ofta vänligen 
flytta ner dem till cykelrummen. 
Under våren kommer styrelsen att 
gallra bland cyklarna. De cyklar som då 
inte är uppmärkta kommer att ges bort 
till välgörenhet. Styrelsen återkommer 
med information.

Oidentifierade förråd
Se till att förråden är tydligt uppmärkta 
med era lägenhetsnummer. Det finns 
fortfarande några som är omärkta.

Lås grinden...
...efter er mot Hägerstensvägen / Fenix. 
Obehöriga har tagit sig in med bilar och 
släp vilket bör undvikas.

Tvättstugan
Kvarglömda kläder i tvättstugorna 
kommer att lämnas till Fenix den 3 april.  
Glöm inte att vi delar på tvättstugorna. 
Städa därför alltid efter er. 
Mattor får aldrig tvättas i maskinerna.

Tankar och funderingar?
Har du några tankar eller funderingar, 
eller något du vill att Styrelsen tar upp 
i nästa nyhetsbrev? Maila då till: 
styrelsen@taltrasten.se

31/3  Container för grovsopor på plats
11– Ponnyridning i Aspuddsparken under Påsklovet
13/4 Samling för alla ridsugna kl 16 vid ponnyrampen. 25kr/varv.

12/4 Styrelsemöte
12/4 Efter-jobbet-jazz på Biocafé Tellus kl 17–18:30
15/4 Påskloppis på Biocafé Tellus kl 11–16
20/4 Slutbesiktning entreprenad
20/4 VIP-kväll på Måleributiken i Alvik kl 17–20 
 Anmäl dig på hsb.se/stockholm
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FASTIGHETSSKÖTARE – underhåll och felanmälan.
Energibevakning: 08–647 66 10 eller helpme@energibevakning.com

AKUTA ÄRENDEN – vattenläcka, brand, grov skadegörelse.
Kontakta styrelsen, i första hand Ordförande. 
Om styrelse ej finns tillgänglig, kontakta Energibevakning jour: 0771–47 66 10.

MEDLEMSÄRENDEN – andrahandsuthyrning, bostadsavgifter, avier.
HSB Servicecenter: 010-442 11 00 eller servicecenter@stockholm.hsb.se 
Förvaltare HSB: Pernilla Wiik Holmqvist

STYRELSE – styrelsen@taltrasten.se, www.taltrasten.se

HSB KURSER

TALTRASTEN PÅ FB
Nu finns vi på Facebook!
Styrelsen har skapat ett Facebookkonto 
för BRF Taltrasten. Tanken med kontot 
är att skapa en plattform för kommun-
ikation mellan medlemmar. 
Det kan vara allt från att dra igång en 
liten gårdsfest till frågor om blomlådor 
eller om ni vill byta eller skänka bort 
möbler, kläder, leksaker, etc.

Facebook är dock inte en plats där 
ni ställer frågor till styrelsen eller har 
synpunkter som rör styrelsearbetet. 
Sådana frågor behandlas fortfarande 
via styrelsen@taltrasten.se 

Skicka en vänförfrågan till Brf Taltrasten 
för att vara med.

HSB erbjuder en hel del kurser under året som du som medlem kan gå på.
I mars gavs till exempel en föreläsning med temat ”Lag och rätt i bostadsrätt”.
Kurserna hittar ni på HSB Stockholms hemsida: 
klicka på Medlem > Privatperson > Medlemsaktiviteter > Kurser.

Den 20 april bjuder Alviks Måleri in på VIP-kväll för HSB medlemmar med färg-
sättning och textil i fokus. Det blir temaföreläsningar, det serveras wraps och 
något att dricka och alla får en egen goodiebag! Dessutom får vi 25% rabatt.
Anmälan görs på HSB Stockholms hemsida. Klicka på Medlem > 
Bostadsrättsförening > Utbildning > Kurser och anmälan


