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VENTILATION I HOBBY-
RUMMET

BYTESRUMMET
ÖPPNAR IGEN

INTRESSEKOLL:
FLER PALLKRAGAR?

Efter att ha varit stängt under tiden som 
relining-projektet pågått under hösten 
och vintern öppnar nu bytesrummet igen. 
Ställ gärna dit någonting som ni inte 
använder men som ni tror någon annan i 
föreningen kan ha nytta av, och passa på 
att hitta en ny bok, tavla, eller möbel att 
ta med hem! Inför nypremiär har styrel-
sen även passat på att strukturera upp 
rummet efter ett antal kategorier, så kika 
gärna lite extra noga var det ni lämnar 
skall stå, så hittar du förhoppningsvis 
lättare något du söker. Kom ihåg att det 
du ställer i bytesrummet skall kunna vara 
till nytta för en granne.

I nuläget står ett antal medlemmar i 
kö för att få tillgång till en pallkrage för 
hobbyodling. Det är roligt, tycker vi, att 
medlemmarna har intresse av och får 
möjlighet att odla grönsaker, bär, och 
kanske blommor, där man bor. Därför gör 
vi nu en intressekoll för att se över möjlig-
heten att utöka antalet pallkragar. Är du 
intresserad av att bygga upp och odla i 
pallkrage, skicka ett mail till
styrelsen@taltrasten.se

TACK FÖR EN TREVLIG STÄMMA!
Taltrastens årsstämma avhölls onsdagen 19 februari
Innan stämman fanns möjlighet att mingla och inmundiga enklare 
förtäring.

Under den från HSB speciellt inbjudna stämmo-ordförande Hans Jans-
sons ledning lotsades den för dagen femtiofyrahövdade  publiken som 
representerade 43 lägenheter  igenom den digra dagordningen.

Styrelsen berättade om vad som gjorts under året och om framtida pro-
jekt. HSB-ekonomen Johan Lindén redogjorde för föreningens ekonomi  
på ett pedagogiskt sätt. Fyra styrelseledamöter avtackades för sin tid i 
styrelsen. Kvällen avslutades med fortsatt mingel för medlemmarna och 
att den nya styrelsen konstitutionerade sig. Hur den nya styrelsen ser ut 
kan läsas under styrelsefliken på hemsidan. Där kan också stämmopro-
tokollet läsas för den som missade stämman.

Fantastisk uppslutning och trevlig stämning - roligt att så många ville 
komma och visa sitt engagemang i föreningen. Detta gör vi om nästa 
stämma!

RELINING-PROJEKTET KLART

MATAVFALLSKÄRL

Nu är arbetet med att relina våra liggande avloppsstammar färdigt. Arbe-
tet har fortlöpt enligt plan och budget och inga större problem har upp-
dagats. Stående stammarna i våra fastigheter är sedan tidigare bytta, 
så nu har vi gott skick på avloppsstammarna hela vägen från lägenheter 
fram till kommunens huvudledningar. Gräsmattan där Röranalys hade sin 
etablering är något skadad och detta kommer att åtgärdas av Röranalys.

Föreningen har köpt in låsta skåp för matavfallssortering, de är plac-
erade mellan Hägerstensvägen 160 och 162, samma placering som de 
tidigare plastkärlen hade. Matavfallspåsar och behållare att ha under 
diskhon finns att hämta i våra två tvättstugor. Det finns tydliga instruk-
tioner på varje matavfallspåse vad som får kastas i påsen och inte. Var 
noga med att inte slänga andra påsar än matavfallspåsar i kärlen. Plast 
och annat hör inte hemma bland matavfall! Har matavfallspåsarna eller 
behållarna tagit slut, kontakta styrelsen så beställer vi fler.

Styrelsen har låtit installera aktiv venti-
lation i hobbyrummen på Hägerstens-
vägen 164 och Blommensbergsvägen 
163. Ventilationen aktiveras med en 
knapp på väggen och är tidsinställd på 
1-5 timmar. Anledningen till detta var 
att boende i anslutande trapphus fick 
upp ångor av lösningsmedel m.m. när 
dessa användes.



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: Wilhelm Schilke 

STYRELSE
styrelsen@taltrasten.se
www.taltrasten.se

FACEBOOK
Gruppen ”Boende 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.

ÄRENDEN TILL STYRELSEN

KONTAKTUPPGIFTER TILL HSB

För renoveringsansökningar och andra komplexa ärenden kan styrels-
en 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 (första onsdagen 
i varje månad). Vi i styrelsen arbetar med detta på vår fritid, försök 
därför ha överseende med att en del ärenden tar en viss tid att gå 
igenom. För ärenden som rör HSB-relaterade frågor (som t.ex. fakturor, 
överlåtelser, uthyrning m.m.) kontakta HSB Servicecenter på telefon 
010-442 11 00 eller servicecenter.stockholm@hsb.se 

Gäller ditt ärende fastighetsskötsel eller fel i fastigheterna så skall du 
vända dig direkt till Energibevakning, vilka nås på:
helpme@energibevakning.com eller 08-647 66 10. Alla felanmälningar 
görs direkt till Energibevakning, de behöver ej gå igenom styrelsen. 

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. 

TREVLIG VÅR
ÖNSKAR STYRELSEN

Under rådande pandemi ändras 
temporärt det maximala antalet 
personer i respektive motionsrum 
till max 1 person. Detta görs för att 
minska smittspridningen i fören-
ingen och samhället i stort.

TILLFÄLLIG ÄNDRING 
I GYMMET

FÖRSVUNNA PINGIS-
RACKET
De fyra nya pingisracket som 
köpts in till pingisrummet är för-
svunna. Vi efterlyser dessa så att 
alla medlemmar skall kunna nyttja 
rummet och utrustningen.

STÖTTA VÅRA HYRESGÄSTER
Småföretag har det, som vi vet, tufft just nu, 
därför vill vi uppmana medlemmarna att över-
väga att stötta våra hyresgäster lite extra. Det 
gynnar i förlängningen även dig som medlem i 
föreningen.

VI HJÄLPER VARANDRA - TACK!
Vi vill ge en eloge och visa vår uppskattning för den fina gesten att 
sätta upp formulär för att ge och få hjälp med enklare ärenden för risk-
grupper och sjuka.


