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GÄSTLÄGENHETEN
FRÄSCHAS UPP

BEHÖVER DU ETT
EXTRA FÖRRÅD?

NYA BARNVAGNS- 
FÖRRÅDET ÄR
FÖRSENAT

MINGLA MED GLÖGG
OCH TRÄFFA STYRELSEN

NYTT STAKET MELLAN
TALTRASTEN OCH
RÖDSTJÄRTEN  

Ställ dig i kö för extra förråd eller en 
hobbylokal. I föreningen finns ett antal 
extra förråd och lokaler. Storleken kan 
vara från 1,5 till 10 kvadratmeter. Just 
nu är inga lediga men bostäder byter 
ägare och lokaler blir därmed lediga. 
Ställ dig i kö via formuläret på hemsidan: 
www.taltrasten.se/service/
koe-till-lokaler

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN DIN 
 MOTION TILL STÄMMAN

NU INFÖRS AVGIFTER FÖR 
ANDRAHANDSUTHYRNING

Gästlägenheten har fått en ny bäddsoffa, lampor, tavlor osv. Vi är inte klara 
än. En ny garderob och badrumsskåp kommer också. Hoppas att det blir 
lite  trevligare och mysigare för våra vänner och släkt som kommer på besök. 
 Bilderna hittar ni på hemsidan eller Facebook.

Nu när det hög tid att skriva en motion till stämman. Senast sista oktober behöver 
styrelsen din motion för att de ska tas upp på årsstämman.
 
Din motion bör innehålla:
- En rubrik som beskriver ärendet
- En kort redogörelse kring bakgrunden
- Vad ärendet handlar om, ge förslag på en lösning
- Föreslå ett besluts yrkande som du anser att årsstämman ska ta

Det är viktigt att motionen undertecknas med namn och adress eller lägenhets-
nummer. Anonyma motioner kommer inte tas upp på stämman. 

Enligt nya gällande stadgarna som antogs i en andra läsning under förenings-
stämman i februari har föreningen möjlighet att ta ut en avgift på upp till 10%
av ett prisbasbelopp för andrahandsuthyrning.

Styrelsen har beslutat att en avgift på 10% av ett prisbasbelopp kommer att tas 
ut vid framtida andrahandsuthyrning. Detta kommer att debiteras på ordinarie 
 månadsavi för den medlem som har fått godkänt att hyra ut sin lägenhet.
Debiteringen sker hela kalendermånader, och avslutas då perioden löper ut.

I förra nyhetsbrevet informerade vi att ett 
nytt barnvagnsrum skulle installeras vid 
port Hägerstensvägen 160. Detta arbete 
har försenats då utrymmet idag används  
till tidningssortering och  styrelsen 
 genomför en översyn av  förenings 
avfallshantering. Vi hoppas kunna 
 kommunicera nytt datum inom kort. Håll 
er uppdaterade på vår Facebooksida.

I december bjuder vi in till glöggfest i 
föreningslokalen. Kom och drick glögg, ät 
pepparkakor och passa på att träffa dina 
grannar. Mer info kommer framöver.

Tillsammans med BRF Rödstjärten  
har vi bytt ut staketet mellan  
 Hägerstenvägen 158 och Rödstjärten
 (längs trottoaren mot 
 Hägerstensvägen).  Det tidigare staketet 
var i behov av  underhåll och skiljde sig 
från våra  övriga staket i sin utformning.



Barnvagnsförbud
i trappuppgångarna
Styrelsen vill förtydliga att det är 
 förbudet att ställa barnvagnar  (eller 
annat skrymmande) i samtliga 
trappuppgångar. Detta då det är en 
 säkerhetsrisk för oss boende vid en 
eventuell brand eller vid ambulans-
transport.

FASTIGHETSSKÖTARE
– för underhåll och felanmälan.
Energibevakning: 08–647 66 10 eller 
helpme@energibevakning.com

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

MEDLEMSÄRENDEN
– såsom 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

FACEBOOK
Skicka en vänförfrågan till
BRF Taltrasten.

INGET NYTT GYM
– MEN ETT LITE FINARE

VI HAR AVSLUTAT
VÅR INRE FOND

HANTERINGEN AV
MATAVFALL FÖRBÄTTRAS

Den planerade flytten av nurvarande gym till pingisrum samt renovering, som vi 
tidigare informerat om kommer inte att genomföras. Istället har de två befintliga 
gymrummen fräschats upp och det har köpts in ny utrustning.

Styrelsen har valt att avsluta den inre fonden. Tidigare har de gjorts  avsättningar 
till varje lägenhets inre reparationsfond, när man har gjort underhåll i sin  lägenhet 
har man haft möjlighet att få ut pengar från den inre fonden. Då de inte längre 
görs  någon avsättning till den inre fonden och det kostar föreningen administrativa 
kostader att upprätthålla fonden har styrelsen valt att avsluta den inre fonden. Den 
behållning som har funnits på respektive lägenhets inre fond har betalats ut till 
lägenhets innehavaren genom ett avdrag på den senaste hyresavin. Det finns alltså 
inte någon möjlighet att i framtiden ta ut några pengar ur den inre reparationsfonden 
för din lägenhet. 

HAR DU FRÅGOR 
 ELLER IDÈER TILL 
STYRELSEN?

KONTAKT

Har du några tankar eller funderingar, 
eller något du vill att Styrelsen tar upp 
i nästa nyhetsbrev? Maila då till: 
styrelsen@taltrasten.se
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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 
 bättre över en grillad korv och en kopp kaffe och lite fiskdamm för de små.
Dessutom blir det premiär för Taltrastens Loppis! Alla som har grejer att 
sälja/ge bort är välkomna att lägga ut en filt på gräsmattan eller låna ett 
bord från föreningslokalen.

Förutom styrelsen kommer även representanter för Trädgårds- och 
Gymgruppen att finnas på plats om du har frågor eller är intresserad av att 
gå med i en av grupperna. För dig som verkligen vill städa kommer det att 
finnas saker att göra. Till exempel behöver vi rensa bytesrummet, städa 
upp  hobbyrummet och plantera blommor och buskar. Containern kommer 
också att finnas på plats den helgen för att kunna slänga grovsopor.

Vi kör igång från kl 11. Ses då!

Nu BLIR dET äNNu
TREVLIgARE ATT Få BESök
Vi fräschar upp gästlägenheten 

Föreningens gästlägenhet är ofta uthyrd, vilket både 
är trevligt och bra för föreningen. Det är viktigt att våra 
gäster trivs och styrelsen har därför beslutat att ersätta 
den gamla bäddsoffan med en ny samt att köpa in nya 
täcken och kuddar. 

Uppfräschningen av rummet kommer att ske innan 
sommaren. 

mER PLATS FöR BARNVAgNAR
Nytt barnvagnsrum i föreningen

Det finns många barnvagnar i föreningen och på 
sistone har vagnsrummen stått fulla. Styrelsen har 
därför beslutat att utöka med ett vagnsrum utanför 
porten på Hägerstensvägen 160. Det nya vagns-
rummet beräknas vara klart inom kort.

Tidigare har utrymmet nyttjats för pappersåtervinning, 
vilket använts sparsamt. Styrelsen hänvisar tillsvidare 
till återvinningscentralen på Blommenbergsvägen vid 
Aspuddsparken.

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

Nu på måndag 23 april kommer 
stamspolning att utföras mellan 
kl 08.00-15.00 och vi behöver då 
tillträde till er lägenhet.

För att kunna genomföra 
 stamspolningen korrekt är det 
 viktigt att företaget som utför 
arbetet kan komma in i alla 
 lägenheter i föreningen.

Om du inte har möjlighet att vara 
hemma under dagen finns det 
möjlighet att lämna uppmärkt 
nyckel hos styrelseledamot van 
Seggelen på Vapengatan 15,
2 tr, senast kl 07.30 den aktuella 
dagen, alternativt kvällen före. 

gLöm INTE dINA
mEdLEmSFöRmåNER

BRF TALTRASTEN I ASPuddEN    TILLSAmmANS LYFTER VI VåRA HEm

Som HSB-medlem har du tillgång till många uppskattade medlemserbjudanden. 
Vad sägs om fri entré på Nordiska museet eller erbjudanden inom inredning och 
renovering, bland annat. Se medlemssidorna på HSBs hemsida, hsb.se.

Vi startade i vintras ett projekt för att sortera matavfall. Långt fler än vi hade räknat 
med har valt att börja sortera sitt matavfall, detta är såklart jätteroligt men ställer 
också krav på sorteringsmöjligheterna. För att undvika överfulla kärl kommer vi 
nu att öka hämtningsfrekvensen. Vi ser också över hur vi kan utöka och förbättra 
 möjligheten att sortera matavfall i vår föreningen.

CYKELRUMMET FÖRBÄTTRAS
I ett av cykelrummen på Vapengatan har vi låtit sätt upp krokar i taket för att 
frigöra utrymme på golvet. Genom   detta får de cyklar som dagligen  används 
mer utrymme. En kompressor i bur för pumpning av cyklar har också installerats 
i detta cykelrum. Om detta försök ger bra resultat blir det kanske 
aktuellt med krokar i några andra av föreningens cykelrum.


