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PASSA PÅ ATT FYNDA!

CYKELRENSNING

Sista helgen i september står  
containern åter på vår gård och då 
kommer Energibevakning att tömma hela 
bytesrummet som nu har blivit 
överbelamrat med saker. I och med 
rensningen ska vi försöka skapa någon 
slags ordning i rummet genom att ordna 
med hyllor och kategorier. 
Kom ihåg att ni endast bör ställa ner 
saker som fungerar och som ni tror kan 
ha ett andrahandsvärde. Bytesrummet är 
inte en återvinningsstation för den late.

I september kommer vi att rensa bland 
våra cyklar igen. Alla cyklar kommer att 
bli lappade. De som inte tar bort lappen 
innan slutdatum kommer att få sin cykel 
borttransporterad. Stadsmissionen, 
som utför detta arbete, förvarar sedan 
cyklarna i sex månader ifall någon vill få 
tillbaka sin cykel. Därefter renoveras de 
och säljs vidare. Mer info kommer.

• Ta bort organiskt material genom att städa 
grundligt.

• Lägg endast undan rena kläder, gärna 
förpackade i täta emballage. Tänk vakuum.

• Kontrollera undanlagda textilier 
regelbundet.

• Angripna textilier kan värmebehandlas vid 
60°C genom tvätt, strykning eller 
torktumling.

• Töm vindsförråd och källarförråd
från kläder och textilier.

• Dammsug drabbade utrymmen. 
Var noggrann kring lister, springor och
sprickor. Frys in dammsugarpåsen innan
den slängs i soporna.

• Textilier bör skakas och borstas mycket
     noggrant. De kan tvättas, värme-
     behandlas (ca +60°C) och/eller frysas 
     (ca -18°C).

Vid större renoveringar eller flytt kan 
det finnas behov av att ställa större 
byggsäckar, vitvaror eller möbler på 
de gemensamma ytorna men inte 
under hur lång tid som helst. 

Styrelsen har nu beslutat att byggsäckar, 
vitvaror och möbler max får förvaras på 
de gemensamma ytorna i tre (3) dagar. 

DEN GEMENSAMMA GÅRDEN 
ÄR INTE EN SOPSTATION

SOMMARENS MALINVASION
I juni fick Fågeltorget en massiv malinvasion på vinden. 
Här kommer info och tips på hur vi undviker det i framtiden.

Klädes- och pälsmalens larver angriper i första hand material som kommer från 
djurriket men även ibland material som kommer från växtriket. De är speciellt 
svåra skadegörare på fjädrar, hår och päls. Syntetiska textilier angrips endast om 
de är sammanvävda med naturliga djurfibrer eller om de blivit nedsmutsade.
Skadedjur i textilier kan komma från en rad olika ställen men störst risk för mal 
finns i äldre textilier som kan vara inköpta second hand samt arvegods. Döda 
möss och andra kadaver, döda insekter och annat organiskt material är också 
ypperliga platser för dessa djur. Se Anticimex råd och tips här till höger.
Anticimex kan inte sanera malinvasioner utan det är upp till varje förråds-
innehavare att rensa och städa bort eventuella malbon. De kan gömma sig i en 
gammal rock, en påse med kläder eller en ihoprullad matta.
Passa på att rensa och städa era förråd när containern är här i slutet av september.

T ex, om byggsäckar ställs ut på måndagen, ska säckarna vara bortplockade på 
fredag innan lunch samma vecka.

Vänligen respektera att vi är en förening med 103 lägenheter som alla vill kunna 
nyttja vår fina gård. Ta hänsyn till att vi är en förening med många barnfamiljer där 
byggmaterial inte hör hemma och slutligen respektera era närmsta grannar genom 
att sätta upp informationslappar i portarna med kontaktuppgifter så att det går att 
ha en dialog under renoveringens gång. 

NYRENOVERAT PINGISRUM!
Taltrastens pingisförening har renoverat pingisrummet!
Passa på att boka pingisrummet på Vapengatan 13 
nu när det har blivit så fint. 

RÅD OCH TIPS FÖR ATT 
BLI AV MED MAL



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.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att 
trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål såsom barnvagnar, tidnings-
papper och kartonger. Därför sitter det skyltar med förbud av uppställning av 
barnvagnar i alla trapphus.
Detta på grund av dels den rökutveckling som kan ske av brännbart material, 
dels att utrymningsvägar måste hållas fria. Trapphuset utgör en viktig 
utrymningsväg. Uppställning av barnvagnar kan alltså utgöra en brandrisk och 
även hindra utrymningsvägar.
Styrelsen är medveten om de begränsade förvaringsmöjligheterna av barnvagnar, 
pulkor och dylikt men vi kommer att se över dessa utrymmen i höst med 
ambitionen att försöka effektivisera de cykel- och barnvagnsrum som vi har. 
Tills dess uppmanar vi alla att utnyttja de utrymmen som finns och annars ställa 
in era vagnar i lägenheten oavsett om det blir trångt. Detta handlar om 
brandsäkerhet och utrymningsmöjligheter och tyvärr måste bekvämlighet komma 
i andra hand.

KOLL PÅ ELKONSUMTIONEN?
Vill ni ha koll på er elkonsumtion kan ni enkelt få det genom Home Solutions.

Enklast är om ni fyller i ett sådant här support formulär på vår hemsida 
och skriver i lägenhetsnumret och att ni vill ha en ny aktiveringskod 
under beskrivningen: https://hsimd.se/kontakt/support.html
Sedan kan man registrera sig på: http://www.homesolutions.se/register.php
Man får därefter ett mail med en länk, som man sedan kan man logga in på: 
https://hsimd.se/logga-in.html
Beroende på mailleverantör kan mailet hamna i skräpposten så håll koll på den 
om ni inte får en återkoppling. 

RENOVERING AV STAMMAR
I höst drar reliningprojektet igång av de liggande stammarna. Projektet väntas 
ta ca sex månader och vi hoppas kunna dra igång innan årsskiftet.

Under årsstämman i februari fick ni höra att vi kommer behöva renovera de 
liggande stammarna som inte har renoverats eller bytts ut sedan husen byggdes.
Lägenheterna berörs alltså inte av denna renovering eftersom de vertikala 
stammarna byttes ut 2004. Det är endast de horisontella stammarna som går 
under källargolven och under gården som behöver renoveras. 
Relining innebär att man behåller de gamla rören, rengör dem och sprutar in en 
slags strumpa i extremt tålig plast som fäster på insidan av rören. Med denna 
metod slipper vi bila upp alla källargolv och gräva upp hela gården som vi skulle 
behövt göra om vi skulle ha bytt ut alla rör. Renoveringen blir med andra ord  
mindre omfattande men ska vara lika effektiv som om vi hade bytt rören.
Röranalys, som vann upphandlingen, kommer att kalla till ett informationsmöte 
i höst där ni får höra hur reliningen kommer att gå till och det kommer även att 
vara ett tillfälle för er att ställa frågor direkt till projektledarna.
Mer information kommer.

BARNVAGNAR I TRAPPHUS


