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ÖVERSVÄMNINGAR
Vi har återkommande problem med över-
svämningar i våra fastigheter vid kraftiga 
skyfall. Styrelsen arbetar kontinuerligt med 
att förbättra situationen. Den senaste tidens 
extrema skyfall är dock svårt att skydda sig mot helt och 
hållet då våra egna och stockholm stads brunnar inte är 
dimensionerade för att kunna svälja så mycket vatten på 
en gång. När brunnarna blir överfulla så trycks det upp 
vatten på insidan som följd. Fler åtgärder är på gång men 
tills vidare vill vi uppmana alla medlemmar med förråd på 
källarplan att förvara sina saker upplyft från marken på 
hyllor samt hjälpas åt att hålla våra brunnar rena från löv-
avfall och annat som sätter igen dem, särskilt under skyfall.

DIGITALT BOKNINGS-
SYSTEM PÅ GÅNG!
Inom kort kommer du att kunna boka tvättstuga, fören-
ingslokal och övernattningslägenhet digitalt. Du kommer 
att kunna boka på en skärm utanför tvättstugorna, via en 
app du laddar ner till din telefon eller via hemsida. Installa-
tionen har blivit aningen försenad men är nu i slutfasen.

Mer info kommer efter att systemet tagits i bruk! 
Håll utkik på hemsidan! 

PINGISRUMMET
Gillar du att spela pingis? Föreningen har 
ett fint pingisrum som kan användas fram 
till kl. 22 varje dag. Närmaste ingång är från gaveln på Va-
pengatan 13 och man når det via barnvagnsrummet. Tänk 
på dina grannar och att det är lyhört. 

På förekommen anledning behöver styrelsen tyvärr 
informera om att det inte är tillåtet med aktivitet och fester 
i pingislokalen efter öppettider. Pingisrummet kommer att 
kopplas på det digitala låssystemet.

Ordförande antar pingisutmaningar på styrelsen@taltasten.se

LÅDCYKELN STULEN!
I vintras så köptes en elektrisk lådcykel av föreningens 
cykelpool som bildades efter att ett medlemsinitiativ 
2020. Tanken var att lådcykeln skulle bli ett första försök 
att prova på delningsekonomi i Brf 
Taltrasten. Föreningen bekostade 
den initiala investeringen som skulle 
betalas tillbaka över tid genom en 
liten avgift vid varje bokning genom 
cykelpoolens bokningsapp. Intresset 
var stort och en lokal tidning hörde bl.a. av sig och ville 
skriva en artikel om det positiva initiativet. Tyvärr hann 
lådcykeln knappt tas i bruk innan tjuvar bröt sig in och 
stal cykeln natten till den 19 mars. Då cykeln inte hade till-
läggsförsäkrats så blev försäkringsutbetalningen ganska 
blygsam. I dagsläget finns inga planer att tillsätta mer 
resurser till detta från styrelsens sida utan boende som vill 
fortsätta engagera sig omkring detta är välkomna att ta 
kontakt med cykelpool@taltrasten.se för att veta mer.

GEMENSAM PALL-
KRAGEODLING
Som många kanske redan har noterat 
utökades den ensamma örtodlingen på 
mitten av gården med en till pallkrage 
för ett par veckor sedan. Dessa odlingar är gemensamma 
för alla i föreningen, så missa inte att skörda lite persilja 
till middagen eller smaka på en jordgubbe! 

Vi vill också uppmana alla som är intresserad av att 
engagera sig i trädgården att gå med i vår facebookgrupp 
Pallkragar och trädgården - Brf Taltrasten eller maila 
intresse till styrelsen.

Det är väldigt roligt att många nyttjar gården och nu 
på sommaren är det högt tryck på trädgårdsmöblerna. 
Styrelsen planerar därför att komplettera med några till 
mindre sittgrupper. Vi vill också uppmana alla att bära 
tillbaka möblerna när de flyttats runt, tänk på att alla har 
olika möjligheter att lyfta dem.

SOMMAR, SOMMAR!
Styrelsen önskar alla en riktigt skön och avkopplande sommar!

Under sommarmånaderna är styrelsen delvis lediga och svarstiden på mail kan därför bli längre.
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SOMMAR PÅ BALKONGEN
Nu när ljuset kommit tillbaka vill många spendera härliga 
stunder på balkongen. Men tänk på att inte skaka mattorna 
från balkongen eftersom skräp och damm då hamnar på 
grannarnas balkong eller genom öppna fönster. Grannför-
eningen på Vapengatan (udda nr) har en piskställning som 
vi kan låna. Kolgrill är förbjudet att använda på balkongen. 
Önskar du grilla hänvisar vi i första hand till de gemensamma 
grillarna på vår fina innergård!

GRILLETTIKETT
• Ha alltid uppsikt över varma grillar, 

mycket barn vistas på gården!
• Innergården lämpar sig inte väl för högljudda fester sent 

på kvällarna då ljudet studsar mellan huskropparna och 
förstärks. Ju senare kvällen lider - tänd upp med lyktor, byt 
musiken till chill-listan och dämpa ljudvolymen successivt 
så behåller vi god stämning mellan grannar i sommar!

• Lämna inte matrester och skräp efter dig, det drar till sig 
skadedjur såsom måsar och r*ttor!

• Proppa inte in skräp i redan överfulla soptunnor, locket ska 
kunna gå att stänga för att skydda mot djur. Ta hellre med in!

• Rengör gärna grillen vid behov men tänk på att gammal 
glödkol utgör brandfara upp till tre dygn efter eldande och 
kan börja brinna i kontakt med mycket syre.

• Vi håller på att se över grillplaceringarna för att fler ska 
kunna grilla säkert. Vi har flyttat på grillen vid lekplatsen 
som utgjorde fara för barnen och kommer försöka montera 
upp den gamla torngrillen på medlemsinitiativ.

FORTSATT HEMMAKONTOR 
I FÖRENINGSLOKALEN
Kontorsplatserna i föreningslokalen är flitigt 
använda och snart kommer du kunna låsa 
upp din bokning med din nya digitala nyck-
elbricka. Vi kör fortsatt på med kontorsplat-
serna tills vidare. Hur bokningen går till står 
på anslagstavlan utanför föreningslokalen.

NYA STYRELSE-
MEDLEMMAR
Styrelsen har sedan årsmötet fått en ny sammansättning 
och vi har välkomnat tre nya styrelsemedlemmar - Anna 
Steorn (Hägerstensvägen 162), Viktor Hemling (Häger-
stensvägen 166) och Anneli Söderberg (Vapengatan 13).

Varmt välkomna!

GRANNSAMVERKAN
UNDER SOMMAREN
Under sommarmånaderna är många bortresta och inbrott i 
både lägenheter och källarförråd ökar. Tillsammans kan vi 
vara lite extra uppmärksamma på att portdörrar inte står 
uppställda och på att obehöriga inte rör sig i våra utrymmen. 
Pratar gärna med dina grannar om när du är borta och lämna 
telefonnummer så att du kan nås om det skulle behövas.

CONTAINER
Nästa container för grovsopor kommer fredagen 
den 24 september. I samband med detta 
kommmer en städdag att annordnas, håll utkik! 
Ej tillåtet att slänga elavfall eller byggavfall vid 
renoveringar. Se vad som kan slängas på:
www.taltrasten.se/service/sopor.

Torsdagen den 26 augusti kommer miljöbilen för farligt 
avfall och småelektronik till Hövdingagatan/Blommens-
bergsvägen. Se www.stockholmvattenochavfall.se för mer info.

STYRELSENS IDÉ-
LÅDA
Har du några idéer, projektförslag, frågor, fun-
deringar, 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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