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NY RODDMASKIN
I GYMMET

NJUT AV SOLEN
PÅ FÖRE DETTA
PISKALTANEN

GOD FORTSÄTTNING
– OCH TACK FÖR
GLÖGGMINGLET!

Gymgruppen har i december köpt in en 
ny roddmaskin till gymmet. Vi hoppas 
att den kommer uppskattas.

Saknar du något i gymmet eller 
 upptäcker att något är trasigt,
maila till: styrelsen@taltrasten.se

Vi har utfört en uppfräschning av den 
tidigare  piskaltanen som finns på 
 vindsplan i fastigheten Fågeltorget 167-
169.

Det som gjorts är en ommålning av 
 plåten runtom hela piskaltanen (insidan) 
och ommålning av fönster utsida.

Vi har också tagit bort piskställningen så 
den är mer som en balkong nu istället för 
en piskaltan. Detta för att vi boende ska 
kunna sitta där och njuta av våren och 
sommaren.

Den 29 november drog Taltrasten igång 
julen med ett gemensamt glöggmingel.
Det var kul att se att så många ville 
delta. Sista gästerna gick vid halv nio-
tiden och inte en lussebulle, julskum 
eller droppe glögg fanns kvar.

PÅVERKA TALTRASTEN PÅ
ÅRSSTÄMMAN 21 FEBRUARI

VILL DU BLI EN DEL AV
TALTRASTENS STYRELSE?

ÖKAT BRANDSKYDD
I FÖRENINGEN

Den 21 februari är det dags för årsstämma.

Att bo i bostadsrätt innebär att du äger en andel i bostadsrättsföreningen. Det 
 betyder att du, tillsammans med dina  grannar äger och förvaltar föreningens 
 bostäder och de gemensamma anläggningarna. Stämman är din chans som 
 bostadsrättsinnehavare att få vara med och påverka beslut i föreningen, därför 
är det av största vikt att närvara på årsstämman.

En kallelse med mer info kommer att delas ut i brevlådan inom kort. 

Valberedningen söker nu ordinarie ledamöter till styrelsen samt en internrevisor.
De söker dig som vill bidra med din tid, bra idéer och energi med eller utan 
 erfarenhet av tidigare styrelsearbete. Att engagera sig i styrelsen ger dig 
 möjlighet att få en större inblick i föreningens arbete samt möjlighet att få vara 
med och påverka och förbättra. 

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller bli föreningens nya 
 internrevisor?

Kontakta valberedningen:
Linda Sven, sveen82@gmail.com eller Marianne Orwin, mcm.orwin@gmail.com

Vi har under hösten utfört en brandskyddsinspektion i alla våra fastigheter.

Vi har i och med det rensat bort diverse bråte som stått i vinds- och 
 källar utrymmen. Detta för att minska brandfaran och öka framkomligheten om 
brand utbryter. 

Vi utförde också en brandmaterials-översyn som resulterade i komplettering  
av nödljusarmatur, byte av batterier i flera befintliga nödljusarmaturer, 
 installation av 4 nya brandsläckare, byte av branddörr till el-service samt 
installation av ett  sammankopplat utrymningslarm i tvättstuga, motionsrum, 
 övernattningslägenhet på Vapengatan 15-19.

Vi behöver alla hjälpas åt att hålla våra trapphus, vind- och källargångar fria för 
att öka brandsäkerheten.



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: Maria Blomqvist 

STYRELSE
styrelsen@taltrasten.se
www.taltrasten.se

FACEBOOK
Skicka en vänförfrågan till
BRF Taltrasten.

NYA REGLER FÖR TVÄTTSTUGANHAR 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 inför nya regler för tvättstugan:

Du får nyttja någon annans tvättid om hen inte börjat tvätta inom 30 minuter 
 efter avsatt bokningstid. Detta gäller dock inte om personen ifråga skrivit i 
blocket att hen ska starta att tvätta senare.
 
Glöm inte bort att rensa tvättmaskinerna och ta bort luddet efter dig. 

Det är okej att nyttja torktumlaren efter din tvättid, dock max en timme. 

KOM IHÅG: SLÄNG INGET ANNAT
I KÄRLEN FÖR MATAVFALL
Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att slänga någonting annat än 
matavfall i de två bruna matavfallskärlen på Hägerstensvägen.

Vi kommer att se över hur vi kan vidareutveckla och förbättra 
 matavfallssorteringen. Om du har slut på bruna papperspåsar att slänga 
 matavfall i så finns det fler att hämta i respektive tvättstuga. Är de slut i 
 tvättstugan, maila till: styrelsen@taltrasten.se


