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MALPROBLEM PÅ VINDS-
UTRYMMENA

NY OST- OCH 
DELIBUTIK
Under sensommaren har Taltrasten 
kunnat välkomna två nya hyresgäs-
ter. Netto-butiken har blivit en COOP 
och i samband med det fått sig en 
uppfräschning. Och i Café Fenix 
gamla lokaler öppnar familjen Arri-
cale Italiensk ost- och delikatessbu-
tiken ”Det Goda från Italien”. Fredag 
den 25 september kl 17:00 var det 
öppningskalas. Hjälp gärna till att 
hälsa våra hyresgäster välkomna 
samt att stötta dem.

HJÄRTSTARTARE I FÖRENINGEN

VAR MED OCH PÅVERKA VÅR 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Alla boende i en bostadsrättsförening har chans att vara med och 
påverka. Har du ett förslag eller idéer på förändring så kan du skriva en 
motion som sedan tas upp på årsstämman för beslut. Sista dag för att 
lämna in en motion är 31:a oktober. Maila motionen till
styrelsen@taltrasten.se
 
Så här skriver du en motion
1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
2. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
3. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag. 
4. Skriv vad ärendet handlar om. 
5. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. 

Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsstäl-
laren vill. Föreslå ett beslut som du tycker årsstämman ska ta. Ta 
gärna med ett budgetförslag för att underlätta beslut på stämman. 

6. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
7. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnför-

tydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som 
har rätt att motionera till årsmötet.

8. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en mo-
tion för varje förslag. 

9. Lämna motionen till styrelsen innan den sista oktober.

Flertalet boende har meddelat 
att de har problem med mal i 
vindsutrymmena, vi uppmanar 
alla att se över om de har texti-
lier i sitt vindsförråd som ligger 
öppet, och att förvara kläder 
och dylikt slutet, i exempelvis 
påsar eller lufttäta lådor.

Styrelsen har beslutat att köpa in en hjärtstartare till föreningen. 
Hjärtstartaren är uppsatt utanför föreningslokalen på Vapenga-
tan, dit alla har tillträde med portnyckeln. Den är således snabbt 
tillgänglig från innergården.
Vid ett eventuellt hjärtstopp leder hjärtstartaren dig genom pro-
cessen, och kan även användas av dig som inte har genomgått 
HLR-utbildning tidigare. Hjärtstartaren kan användas med eller 
utan kompressioner och inblås, även om det är att föredra. I 
väskan som omsluter hjärtstartaren finns även klädsax, envägs-
ventil för inblås, rakhyvel för borttagning av kroppsbehåring etc.

Här kan ni läsa mer om hur det fungerar:
https://www.hlr-konsulten.se/sa-har-anvander-man-en-hjartstar-
tare-4

LOPPIS I FÖRENINGEN
Ett mycket trevligt initiativ av en 
grupp boende var den loppis som 
hölls i föreningen den 13e september. 
Hatten av!

FUNGERAR DIN 
BRANDVARNARE?
Stockholms Brandförsvar rekom-
menderar att man kontrollerar sin 
brandvarnare en gång i kvartalet. Du 
kontrollerar brandvarnaren genom att 
trycka in testknappen i några sekun-
der. Sirenen ska då börja tjuta och 
slutar när du släpper knappen.



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. 

TREVLIG HÖST
ÖNSKAR STYRELSEN

Vi hoppas att alla har haft en härlig sommar, även om 
den inte blev som först tänkt. Nu byter vi sandaler mot 
stövlar, solkräm mot svampkorg, och möter den kanske 
mest färgglada av alla årstider.

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. 

ÖVERSVÄMNINGARNA I KÄLLARGÅNGARNA
Styrelsen tycker att det är olyckligt att vi vid flertalet gånger under de senaste månaderna har fått problem med 
att det blir översvämning i källargångarna vid kraftiga skyfall. Det är självklart inte bra att stora mängder vatten 
tar sig in i källargångarna och förstör golven samt riskerar att läcka in i källarförråd. Styrelsen har sedan i som-
ras jobbat hårt för att åtgärda detta problem. Tyvärr är det ett komplext område och det är inte helt enkelt att 
identifiera vad det är som skapar översvämningarna och hitta en lösning. Vi i styrelsen vill meddela att vi jobbar 
vidare med att lösa problemet och hoppas att vi kan hitta en förbättring eller lösning inom kort. Vi kan inte lova 
att vi helt kommer komma ifrån problemet i framtiden då det är problematiskt med extremt kraftiga skyfall. 
Brunnarna och rören räcker oftast inte till när stora mängder nederbörd kommer under en kort period. Däremot 
hoppas vi finna en lösning som gör att vi endast får problem någon enstaka gång och att ni som boende ska 
påverkas så lite som möjligt. 


