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LäR käNNA gRANNARNA mEd
LOPPmARkNAd, FISkdAmm,
kAFFE OcH kORV
Välkommen till Taltrastens dag
på söndag 20 maj
Tanken är att detta ska vara en städdag men i år tar vi lättsamt på själva 
städandet. Vi ser hellre att det blir en dag då vi lär känna våra grannar 
bättreöverengrilladkorvochenkoppkaffeochlitefiskdammfördesmå.
DessutomblirdetpremiärförTaltrastensLoppis!Allasomhargrejeratt
sälja/gebortärvälkomnaattläggautenfiltpågräsmattanellerlånaett
bordfrånföreningslokalen.

FörutomstyrelsenkommerävenrepresentanterförTrädgårds-och
Gymgruppenattfinnaspåplatsomduharfrågorellerärintresseradavatt
gå med i en av grupperna. För dig som verkligen vill städa kommer det att 
finnassakerattgöra.Tillexempelbehövervirensabytesrummet,städa
upp  hobbyrummet och plantera blommor och buskar. Containern kommer 
ocksåattfinnaspåplatsdenhelgenförattkunnaslängagrovsopor.

Vikörigångfrånkl11.Sesdå!

Nu BLIR dET äNNu
TREVLIgARE ATT Få BESök
Vifräscharuppgästlägenheten

Föreningensgästlägenhetäroftauthyrd,vilketbåde
ärtrevligtochbraförföreningen.Detärviktigtattvåra
gästertrivsochstyrelsenhardärförbeslutatattersätta
dengamlabäddsoffanmedennysamtattköpainnya
täcken och kuddar. 

Uppfräschningenavrummetkommerattskeinnan
sommaren. 

mER PLATS FöR BARNVAgNAR
Nyttbarnvagnsrumiföreningen

Detfinnsmångabarnvagnariföreningenochpå
sistoneharvagnsrummenståttfulla.Styrelsenhar
därförbeslutatattutökamedettvagnsrumutanför
portenpåHägerstensvägen160.Detnyavagns-
rummet beräknas vara klart inom kort.

Tidigareharutrymmetnyttjatsförpappersåtervinning,
vilketanväntssparsamt.Styrelsenhänvisartillsvidare
till återvinningscentralen på Blommenbergsvägen vid 
Aspuddsparken.

STAmmARNA SkA
SPOLAS På måNdAg
Viktigt att du ger
tillträde till lägenheten

Nu på måndag 23 april kommer 
stamspolningattutförasmellan
kl08.00-15.00ochvibehöverdå
tillträde till er lägenhet.

Förattkunnagenomföra
 stamspolningen korrekt är det 
viktigtattföretagetsomutför
arbetet kan komma in i alla 
lägenheteriföreningen.

Om du inte har möjlighet att vara 
hemmaunderdagenfinnsdet
möjlighet att lämna uppmärkt 
nyckel hos styrelseledamot van 
SeggelenpåVapengatan15,
2tr,senastkl07.30denaktuella
dagen,alternativtkvällenföre.

gLöm INTE dINA
mEdLEmSFöRmåNER
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SomHSB-medlemhardutillgångtillmångauppskattademedlemserbjudanden.
VadsägsomfrientrépåNordiskamuseetellererbjudandeninominredningoch
renovering,blandannat.SemedlemssidornapåHSBshemsida,hsb.se.



Nu kAN VI SORTERA
VåRT mATAVFALL
Hämta allt du behöver
i din tvättstuga

Nufinnsdetmöjlighetföralla
boendeiföreningenattbörja
sorteramatavfall.Alltsomdu
behöverförattkommaigång
finnsirespektivetvättstuga.

Var noga med att sortera rätt 
och endast stoppa sådant som 
ärtillåtetimatavfallspåsen,på
så sätt undviker vi eventuella 
straffavgifterförfelsortering.På
påsarna och kärlen står vad som 
är tillåtet att slänga.

Kärlenförattslängamatavfalls-
påsarnafinnspågavelnvid
Hägerstensvägen160.Dettaär
ettpilotprojekt,ommångaär
intresserade så kommer vi att 
se över möjligheterna att utöka 
 antalet kärl på olika adresser. 

VEm BEHöVER 
kOLONILOTT NäR dET 
FINNS PALLkRAgAR
Nu kan du odla i egen 
pallkrage på innergården

Dettaärettettperfekttillfälleför
digattfåchansattodlaliteegna
grönsaker eller blommor.
 
Det kostar ingenting att låna en 
pallkrage och du behöver inte 
göra någonting annat än att odla 
och vattna i din egen pallkrage. 
Det går också bra att gå ihop 
flerapersonerpåenpallkrage.
Trädgårds-/odlingsgruppenkom-
mer att köpa in pallkragar samt 
jord och ställa i ordning allting.
Du behöver bara odla.
 
Är du intresserad av att ha en 
egen pallkrage på innergården att 
odlai?Anmälisåfalldittintresse
till styrelsen@taltrasten.se.

äNTLIgEN SkA dET
BLI ORdNINg På
gRäSmATTAN OcH
ALLA NYA VäxTER
Markbesiktning
med Tresson

I maj kommer vi att ha en  slutgiltig 
markbesiktning av innergården 
medTressonochlandskaps-
arkitektenPaulineBjuhr.

Somnimärkteförrasommaren
sköttes gräsmattorna och den 
nyaväxtlighetendåligt.Vanligtvis
är det Energibevakning  som 
sköter gården men i och med 
 renoveringen har Tresson ett 
ansvarförgräsmattornaoch
vissnyväxtlighetunderen
 tvåårsperiod.

Vihardärmedenväxtgarantipå
tvåårsominnebärattallaväxter
som inte överlever inom  tidsramen 
ersätts av Tresson. Men det 
innebär  också att det är Tresson  
somsköteromväxtligheten
förattgarantinskagälla.Förra
 sommaren hade Tresson strul 
med sin underleverantör. De har 
försäkratossomattdetskavara
uppstyrt till kommande säsong.

HuR BRA äR INTE VåRA HuS Om 
 OmRådETS STöRSTA mäkLARE
VäLjER ATT FLYTTA IN?
VihälsarSvenskFastighetsförmedling
välkommen som ny hyresgäst
Frånochmed1maj2018harvinyahyresgästeriFenixgamlalokalerpå
Hägerstensvägen164.DetärSvenskFastighetsförmedlingsomflyttar
in.Deharidagtvåstyckenlokaler,enpåHägerstensvägen134och
enpåLiljeholmstorget38,ochärdärförgladaattkunnafåflyttainien
gemensam  lokal.

StyrelsenvaldeSvenskFastighetsförmedlingsomhyresgästerutifrånatt
desnabbtkundeflyttainochattdeärenekonomisktstabilhyresgäst.
VikommerävenhakvarFenixsomhyresgäster.Deharkvarsinlillalokal
påHägerstensvägen166.Detkännsroligtattvikanhakvardemockså.

HAR du IdéER, 
 SYNPuNkTER
ELLER FRågOR?
Kontakta styrelsen

styrelsen@taltrasten.se
taltrasten.se
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gYmmET FLYTTAR
OcH BLIR STöRRE

Under2018flyttargymmetochrenoveras.Detnyagymmetblistörreoch
kommerattinnefattadagenspingisrumochbarnvagnsrumpåVapengatan13.
DessarumflyttasisinturtilldetvånuvarandegymrummenpåVapengatan.


