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VI I STYRELSEN

CONTAINERN

BRF Taltrastens styrelse är en blandad 
skara människor i olika åldrar, som 
kompletterar varandra och som har ett 
gemensamt mål: Att komma med nya 
ideer, se till att fastigheten sköts och 
fatta beslut med Taltrastens bästa i 
fokus. Vi som sitter i styrelsen har olika 
yrkesbakgrunder. It-strateg, reklamare, 
mönsterkonstruktör, lärare, ekonom, 
vaktmästare, pensionär och 
sjuksköterska. Tveka aldrig att höra av 
er till oss för frågor eller synpunkter.

Sista helgen i ojämn månad ställs en 
container upp mellan husen på 
Hägerstensvägen 160 och 162. 
Om den är låst kan du låsa upp med 
din portnyckel. Se till att du låser efter 
dig när du är klar. Containern är avsedd 
för grovsopor i rimlig mängd (se på 
hemsidan vad du får slänga).

TACK FÖR FÖRTROENDET!
Med tanke på hur få som deltog vid årets stämma den 21 februari i år kan vi 
i styrelsen endast tolka det som att ni tycker att vi gör ett utomordentligt bra 
jobb. Det tackar vi er för, men det finns en baksida till att hysa allt för stort tillit. 

Att inte utöva er rätt att ifrågasätta beslut, ställa styrelsen till svars eller i 
allmänhet bli informerade om hur vi förvaltar era investerade miljoner kan visa  
sig bli till er nackdel. För det är ni, medlemmar, som garanterar att det sitter en 
vettig styrelse som tar korrekta beslut och förvaltar fastigheten på ett sätt så att 
den fortsätter att ha samma värde långt in i framtiden. Det är ni som 
garanterar att den demokratiska processen upprätthålls. 

BRF Taltrasten mår som bäst när så många som möjligt engagerar sig.
Därför ställer vi frågan direkt till er. Vad skulle få er att närvara vid stämman 
2020? Vi garanterar chips, vin och god stämning men vad mer krävs?
Maila era svar till styrelsen@taltrasten.se med ämnesrubrik ”Stämma 2020”.

Nu upprepar vi förra årets succé med en ny Taltrastens dag!
Boka in lördag den 4 maj klockan 11:00–14:00.
Huvudsyftet är att vi ska få tillfälle att umgås under lättsamma former.
Vi kommer bjuda på gott från grillen, dricka, bullar och kakor.
Övriga aktiviteter specificerar vi på inbjudan som vi kommer att sätta 
upp i trapphusen. 
Har du några önskemål på aktivitet maila styrelsen@taltrasen.se

TALTRASTENS DAG 4 MAJ

BYTESRUM

PAPPERSÅTERVINNING

I källaren på Blommenbergsvägen 
161–163 finns föreningens bytesrum. 
Här kan du lämna saker du tröttnat på 
och nån annan kanske har nytta av. 
Gå gärna ner och fynda. Om du ser 
att dina saker ligger kvar efter ett par 
månader, släng gärna i samband 
med att vi har container.

Mellan husen på Hägerstensvägen 160–
162 är sopskåpet ytterst in mot gården 
avsett för pappersåtervinning (felmärkt 
för tillfället). Det är främst avsett för våra 
äldre medlemmar som av olika skäl har 
svårt att ta sig till återvinningstationerna 
vid Aspuddsparken och Aspuddens 
tunnelbanestation.

HOBBYRUMMEN
Föreningen har två hobbyrum. Ett i källaren på Blommensbergsvägen 163 och 
ett  i källaren på Hägerstensvägen 162. På Blommensbergsvägen passar det att 
göra snickeriarbeten och saker som dammar (om du städar ordentligt efter dig). 
På Hägerstensvägen mekar du cyklar, målar mm. Tänk på att märka dina arbeten 
med namn. Lokalen rensas med jämna mellanrum. Lämna ingen färg eller 
lösningsmedel kvar. Skriv upp dig på listan på dörren så vi vet vilka som 
nyttjar lokalen.



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.

HAR DU FRÅGOR 
 ELLER IDÉER 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.

GRATIS ENTRÉ PÅ NORDISKA MUSÉET!
Som HSB-medlem har du fri entré till Nordiska Museet och Lekstugan – upp till 
fyra barn kan följa med kostnadsfritt – med undantag för tillfällen för särskilda 
evenemang med förhöjd avgift. Du har även 10 procent rabatt i Nordiska 
museets butik.

VEDUM KÖK OCH GARDEROBER
Som HSB-medlem får du 25 % rabatt vid köp av kök eller garderober i Vedums 
utställningsbutiker. Du har även möjlighet till tre kostnadsfria ritningar och 
personlig rådgivning.

KONRADSSONS KAKEL OCH KLINKER
20 procent medlemsrabatt på kakel och klinkers från Konradssons hos utvalda 
återförsäljare. 20 procent rabatt på hela sortimentet i Konradssons egna butiker. 
Mot uppvisande av HSB medlemskort.

SUNFLEET – VOLVO CAR SHARING
Behöver du bil för en timme, en dag, en helg eller en vecka?
Du som medlem har tillgång till bil när du vill på dygnet och du kan hämta och 
lämna när det passar dig. Drivmedel ingår alltid i priset.
Som HSB-medlem får du dina sex första månaderna utan månadsavgift när du 
tecknar medlemskap ”Small” (ord.pris 199 kr/mån samt ett kilometerpris på 2,25 
kr/km och 40 kr/tim). De närmsta Sunfleet parkeringarna finns på Torsten Alms 
gata, Liljeholmsgallerian, Telefonplan och många fler ställen.

KITCH’N – BRA OCH INNOVATIVA PRODUKTER TILL KÖKET
Medlemmar i HSB som går med i Kitch´ns kundklubb får 25 % rabatt på 
ordinarie priser i butik och i webbshop.

ELECTROLUX HOME – VITVAROR OCH HUSHÅLLSAPPARATER
10 procent rabatt på hela webbsortimentet.

Många fler rabatter hittar du HSB Stockholms hemsida under 
”Medlemserbjudanden”.

HSB STOCKHOLM RABATTER


