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GLÖM INTE 
STEARINLJUSEN !

RENOVERING AV  
LIGGANDE STAMMAR

UPPDATERING AV CYKEL- 
OCH BARNVAGNSRUM

Nu är det december igen och det innebär 
att vi använder stearinljus mycket oftare 
än vanligt. Glöm inte att släcka dem 
innan du går och lägger dig eller lämnar  
lägenheten. Se även till att du har  
fungerande brandvarnare!

Som ni har märkt har Röranalys intagit 
en del av vår gård och källarutrymmen. 
Hittills har de rengjort rör under  
Hägerstensvägen och Vapengatan inför 
filmning och sedan relining-arbetet.  
På vissa ställen har det visat sig att  
Röranalys behöver byta ut delar av rören 
helt där det inte går att reline:a. Men det 
var inräknat i kalkylen och inget konstigt. 
Hittills har arbetet gått enligt plan.

I januari kommer vi att effektivisera våra 
cykel- och barnvagnsrum. I cykelrummen  
kommer det att hängas upp fler krokar i 
taket för de cyklar som inte används  
dagligen. På så vis ska det förhoppnings-
vis bli enklare för cykelpendlarna att hitta 
en plats och enklare att komma in och ut 
ur rummen. 
Barnvagnsrummen kommer att få hyllor 
där man kan förvara vagnar som inte 
används så ofta och andra prylar så som 
pulkor och barncyklar. Det kommer även 
att finnas möjlighet att låsa fast vagnarna.

Vid nästa stämma i februari 2020 avgår ett antal styrelsemedlemmar 
vilket innebär att det kommer finnas möjlighet att söka en plats till 
styrelsen – antingen som suppleant (1 år) eller som ordinarie (2 år). 

Styrelseuppdraget är avlönat arbete med tre prisbasbelopp och beräknas efter 
antal nerlagda timmar per person. Vi gör inte större skillnad på suppleanter och 
ordinarie, alla är lika delaktiga i arbetet. Styrelsemöten hålls en gång i månaden 
från kl 18:30 och brukar pågå i ca två timmar.  
Uppdraget som styrelsemedlem innebär att verka för att fastigheten håller för 
framtiden. Det vill säga att man gemensamt tar beslut gällande underhåll och 
ekonomi som är långsiktiga. Taltrasten betalar för ett antal tjänster så som  
förvaltning (Maria Blomqvist HSB) och ekonomi, det krävs med andra ord inga 
förkunskaper eller speciella kompetenser att sitta i styrelsen. Det enda som  
krävs är lite engagemang och några timmar av ditt liv per månad. 
I gengäld får du väldigt trevliga styrelsekollegor, möjlighet att påverka ditt boende 
och fördjupade kunskaper i ämnen du aldrig skulle drömma om att få (så som 
liggande stammar till exempel). Skicka intresseanmälan till valberedningen: 
valberedning.brftaltrasten@gmail.com

PÅVERKA DITT BOENDE –  
BLI NY STYRELSEMEDLEM!

DAGS FÖR JULMINGEL 5 DEC

MATAVFALL

Vi följer upp förra årets succé, välkomna till årets julmingel!  

Mellan kl 18–20 bjuds det på glögg, julmusik, pepparkakor och god 
stämning i föreningslokalen på Vapengatan 19. Passa på att träffa dina  
grannar och styrelsen och självklart är både stora som små välkomna.

Som du säkert har sett, har vi nu skåp i våra tvättstugor för matavfall-
spåsar. Du kan hämta dina matavfallspåsar där. Låt matresterna få nytt 
liv! Om matresterna och potatisskalen sorteras ut kan de omvandlas till 
biogas och biogödsel. Var med du också och låt dina matrester jobba 
för klimatet! Mer information om matavfall kan du läsa om på skåpet 
eller på Stockholm Vatten och Avfall. 



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.

VAR UTE I GOD TID!

KONTAKTUPPGIFTER TILL HSB

Styrelsen kan behöva 4–8 veckor på sig att ta beslut i komplexa 
ärenden där tredje part behöver tillfrågas, som vid renoveringar.

Vi i styrelsen försöker alltid att göra vårt bästa för att det ska vara så bra 
som möjligt för er boende. Vår ambition är att alltid svara på era frågor och 
förfrågningar så fort som möjligt. Men vi vill understryka att vi jobbar med vårt 
styrelseuppdrag på vår fritid, utöver våra vanliga jobb. Vi är inte heller experter 
inom alla områden. I frågor där vi inte har kompetens tar vi alltid in hjälp från 
en utomstående part för att kunna ta ett korrekt beslut. Detta medför att vissa 
av era ärenden tar längre tid att svara på. Vi ber er därför respektera att för 
renoveringsansökningar och andra komplexa ärenden kan styrelsen behöva 
4–8 veckor innan vi kan återkomma med beslut i frågan. Var därför noga med 
att skicka in ditt ärende i tid. Vi tar endast beslut på våra styrelsemöten som 
hålls en gång i månaden. 
I första hand når du oss via mail på styrelsen@taltrasten.se 
För akuta ärenden går det alltid bra att ringa oss, men vi ber er att i första 
hand kontakta oss per mail. Tack för förståelsen!

Vi uppmanar alla boende att fylla i sina kontaktuppgifter 
på HSB:s hemsida. 

I dagsläget har styrelsen kontaktuppgifter till väldigt få boende 
i föreningen, det skapar ibland problem då vi behöver kontakta  
er vid eventuell skada, olycka, inbrott eller annat. 
Vi ber därför er att fylla i era kontaktuppgifter på Mitt HSB: 
https://www.hsb.se/stockholm/ och klicka dig in på Mitt HSB 
och fliken Mina sidor för att fylla i dina uppgifter. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR STYRELSEN

Taltrasten


