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NY STYRELSE-
ORDFÖRANDE
Vice ordförande Joakim Sirelius har ersatt 
Johanna Kemmler som styrelseordförande, efter 
att Johanna flyttade ifrån föreningen i november. 
Joakim har bott i föreningen i lite drygt ett år 
och ser mycket fram emot att förvalta ordföran-
deskapet vidare. 

Ordförande skulle vilja utlysa öppen 
pingisutmaning till alla medlemmar 
i föreningens fina pingisrum. Varmt 
välkommen att boka in en match på:
styrelsen@taltrasten.se

CYKELPOOLEN 
ÄR HÄR!
På årsstämman beviljades en grupp boende 
mandat att bilda en cykelpool för Taltrastens 
medlemmar och anförskaffa en eldriven lådcykel. 
Cykelpoolen har nu börjat ta form, en cykel är 
införskaffat och lagom till våren kommer det gå 
att hyra cykeln via en mobilapp. Information om 
detta uppdateras på hemsidan, läs mer om det 
går till att på:
www.taltrasten.se/service/cykelpool

HAR DU SLÄCKT 
LJUSEN?
Så här års är det trevligt med levande 
ljus som lyser upp hemmet, så glöm 
inte att titta en extra gång om de är släckta 
innan ni går hemifrån.

HUSDJUR
Styrelsen vill påminna att av 
hygien- och allergiskäl är det 
inte tillåtet för husdjur att vistas 
i trappuppgångar eller andra gemensamma 
utrymmen. Om du påträffar ett husdjur där den 
inte ska vara - hjälp den gärna att hitta ut igen!

GOTT NYTT ÅR! 
Styrelsen vill passa på att önska alla ett gott nytt 2021 -  
Tack till alla medlemmar för att ni bidrar till fin stämning och 
ett härligt boende!

Pandemiåret summeras i övrigt som relativt lugnt för Brf 
Taltrastens del. Styrelsen övergick smärtfritt till digitala mötes-
rutiner och arbetssätt och kommer fortsatt avvakta med att dra 
igång projekt som innebär ingrepp i bostäder. Våra fastigheter 
är generellt i mycket gott skick och inga större åtgärder finns 
inplanerade till nästkommande år. Vi upplever att det funkat 
bra under året med tanke på det högre trycket på fastigheterna 
med alla hemarbetande. Radonmätningen som avslutades strax 
innan pandemin utbröt visade på normala radonhalter i samt-
liga bostäder.

Ekonomin är också den fortsatt mycket god. En mild vinter 
med lägre värmekostnader än budgeterat i kombination med 
låga räntor och ett hälsosamt sparande gjorde att vi under året 
kunde genomföra en extra amortering på 1,5 miljoner kronor 
utöver den budgeterade amorteringen på 1 miljon kronor och 
därmed förbättra ekonomin ytterligare. Läs mer om detta i 
årsredovisningen som kommer på posten i februari.

Under året har vi kunnat välkomna två nya hyresgäster i våra 
kommersiella lokaler medan livsmedelsbutiken har bytt ägare. 
Vi märker generellt av ganska gott intresse för våra kommer-
siella lokaler och kan glädjas åt att det ger oss goda förutsätt-
ningar för att hitta trevliga hyresgäster och stabila intäkter.

ÅRSSTÄMMA 17 FEB
- POSTRÖSTNING 
Årets stämma kommer genomföras med poströstning för att ta 
hänsyn till folkhälsomyndighetens förordningar om maxantal 
om 8 personer vid sammankomster i föreningslokal. Mer info om 
exakt hur stämman kommer genomföras kommer med kallelsen.

Viktiga datum:
27 januari Kallelse anslås i portarna
10 februari Årsredovisning, dagordning och röstsedel distribueras
16 februari Sista dagen för röstsedlar att lämnas in
17 februari Årstämma
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SISTA CHANSEN ATT 
ANMÄLA INTRESSE 
TILL STYRELSEN! 
Absolut bästa chansen att påverka sitt boende får man genom 
att engegera sig i styrelsen. Styrelsen behöver konstant fyllas 
på med medlemmar i takt med att mandatperioder årligen 
löper ut. Styrelsearbetet är särskilt roligt i Brf Taltrasten, och 
är det någon gång man ska ta chansen att prova på styrelse-
arbete så ska man passa på i en så pass välskött förening som 
Taltrasten. Styrelsearbetet är framförallt fantastiskt lärorikt.
Inga förkunskaper behövs och alla är välkomna att anmäla 
intresse! 

Sista chansen att anmäla intresse till styrelsen är den 3 februari.

Intresseanmäl görs till valberedningen på:

valberedning.brftaltrasten@gmail.com

UPP GIFTER I HSB
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 på länken nedan 
och klicka dig in på Mitt HSB och fliken Mina sidor för att fylla 
i dina uppgifter: https://www.hsb.se/stockholm/

CONTAINER
Nästa container för grovsopor kommer 
29:e januari. Ej tillåtet att slänga elavfall 
eller byggavfall vid renoveringar.
Se vad som kan slängas på:
www.taltrasten.se/service/sopor.

FÖRENINGSLOKALEN
- DITT HEMMAKONTOR!
Folkhälsomyndigheten har nu kommit förordning 
om maxantal på 8 personer i samlingslokaler vilket 
innefattar vår föreningslokal. 

Föreningslokalen är numera bokningsbar 
dagtid som hemmakontor och två arbets-
platser är iordninggjorde på ett trevligt 
medlemsinitiativ. Max 1 bokning i veckan. 
Läs mer om hur bokningen går till på 
anslagstavlan utanför föreningslokalen.

STYRELSENS IDÉLÅDA
Har du några idéer, projektförslag, frågor, funde-
ringar, eller annat du vill att styrelsen 
tar upp i nästa nyhetsbrev? Goda idéer 
uppskattas varmt! Maila då till: 

styrelsen@taltrasten.se

KONTAKTINFO
ST Y R E L S E N
För frågor om föreningen eller akuta ärenden 
såsom brand, vattenläcka eller grov skadegörelse.

HEMSIDA:  www.taltrasten.se
E-POST:  styrelsen@taltrasten.se

FACEBOOK

Gruppen
”Boende Brf Taltrasten” 

F E L A N M Ä L A N
För felanmälan och underhåll, kontakta vår fastighetsskötare Energibevakning.

Telefon:  08-647 66 10, måndag–fredag 07:00–16:00 (övrig tid telefonsvarare)

E-post:  helpme@energibevakning.com

Vid akuta ärenden utanför telefontid kontakta i första hand styrelsen. Om ingen i styrelsen 
finns tillgänglig, ring 0771-47 66 10 (jour - energibevakning).

H S B  -  S E RV I C E C E N T E R
För medlemsärenden såsom andrahandsuthyrning, bostadsavgifter, avier, överlåtelser mm.

Telefon:  010-442 11 00, måndag–fredag 07:00–17:30.

E-post:  service.stockholm@hsb.se

Förvaltare:  Wilhelm Schilke
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