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DIGITALT BOKNINGS-
SYSTEM - NU KÖR VI!
Från och med första februari så kommer vi gå över till att 
boka tvättstuga, föreningslokal, övernattningslägenhet 
och pingisrum digitalt. Alla ska vid det här laget ha fått 
information om hur bokning går till tillsammans taggarna 
som används för bokningnen i brevlådan. Många av er är 
redan igång med bokningar för februari. Varmt välkommen 
att höra av er till styrelsen vid frågor eller om ni skulle 
önska hjälp med att komma igång.

Ytterligare information finns på hemsidan.

ÅRSSTÄMMA
Att genomföra årsstämma i pandemitider och samtidigt 
förhålla sig till gällande restriktioner är inte okomplicerat. 
Den 19 januari infördes nya restriktioner med tak om 20 
personer inomhus. Huvudtipset är därför i skrivande stund 
att hålla öppen stämma utomhus. Att hålla stämma utom-
hus medför en hel del utmaningar men styrelsen bedömer 
det som enda sättet att genomföra stämma med bibehållen 
integritet och samtidigt följa gällande restriktioner. Vid allt 
för dåligt väder eller få deltagare så flyttar vi möjligen in 
i föreningslokalen. Restriktioner kan ändras och vi anpas-
sar oss därefter. Håll utkik i trapphus och på hemsida efter 
kallelse inom kort!

STOLPE VAPENGATAN
På grund av oönskad genomfartstrafik på Vapengatan 
har en löstagbar stolpe satts upp där Vapengatan (västra 
delen) möter Blommensbergsvägen. Stolpen går att låsa 
upp med en trekantsnyckel vid behov såsom flyttar och 
dyl. Trekantsnyckel finns att köpa på alla järnhandlare, 
låsbutiker eller större byggvaruhus. Styrelsen kommer ha 
en trekantsnyckel för utlåning. Hör av dig på mejlen!

NY HEMSIDA & FACEBOOK
Hemsidan har fått sig ett ansiktslyft i samband med att 
den byggdes om i ett modernt CMS (Webflow). Detta gjordes 
i ett led att spara in på höga löpande kostnader och samtidigt 

bli mer användarvänlig och lättskött för personer utan IT-
bakgrund. All funktionalitet ska vara bibehållen.

Vi använder hemsidan som huvudsaklig kanal att informera 
medlemmar omkring föreningen samt publicera viktiga 
dokument.

På samma spår kan det vara bra med ett förtydligande 
omkring Facebookgruppen "Boende Brf Taltrasten" som 
alltså sköts av boende i föreningen och inte är en officiell 
kanal för kommunikation med styrelsen. Många är det som 
nu hittat till gruppen och är ett bra forum för att diskutera 
med sina grannar och styrelsen kan i bland dyka upp med 
ett svar eller information. Alla boende (och för den delen 
styrelsen!) har inte Facebook och frågor riktade till styrel-
sen tas därför lämpligen till styrelsemejlen som alltid är 
bemannad enligt rullande schema.

Har du tips och idéer på hur hemsidan kan utvecklas och 
bli bättre eller har fina bilder på närområdet du vill dela 
med dig, tveka inte att höra av dig till styrelsen!

NY HSB-FÖRVALTARE
Pär Wikman har ersatt Wilhelm som föreningens HSB-
förvaltare. HSB-förvaltaren bistår med fastighetsmässig 
kompetens, hjälper föreningen hålla koll på fastighetens 
skick och ta hand om åtgärder. Förvaltaren sköter även 
renoveringsansökningar, försäkringsärenden samt avlas-
tar styrelsen rent i allmänhet. Pär är snickare i grunden 
och mycket trevlig att ha att göra med. Vi hälsar Pär varmt 
välkommen som förvaltare till föreningen!

Pär nås på: par.wikman@hsb.se

AVVECKLAT HEMMAKON-
TOR I FÖRENINGSLOKALEN
Kontorsplatserna i föreningslokalen var ett uppskattad 
initiativ under pandemin men är nu avvecklade efter att 
restriktionerna släpptes och skrivborden är sålda. Det går 
fortsatt bra att boka upp föreningslokalen förmiddagstid 
via det digitala bokningssystemet. Fortsättningsvis låses 
föreningslokalen upp med din tagg och man behöver inte 
längre låna nyckel.

GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen önskar alla medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Med förhoppning om att pandemin klingar av och att vi nu går mot ljusare tider.
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SÖK TILL STYRELSEN!
På nästa årsstämma står hela 4 styrelsemedlemmar 
i tur att avgå och det är hög tid att fylla på med 
nya kandidater! Taltrasten är en mycket välskött 
förening med bra förutsättningar för att fortsätta 
utvecklas till att bli ännu trivsammare och bättre. Att sitta 
med i styrelsen är roligt, lärorikt och ger absolut bäst möjlig-
het att vara med och påverka sitt boende. Framför allt är det 
en viktig och nödvändig insats man gör för föreningen, sig 
själv och sina grannar. Det är bra för föreningen att många 
provar på att sitta med i styrelsen då vi bygger upp kunskap 
och engemang på så sätt och det blir lättare att genomföra 
bra saker i framtiden och få ett bättre och tryggare boende. 
Styrelsen söker i första hand ordinarie styrelsemedlemmar 
med mandatperiod på 2 år. Extra plus om någon vill ta sig 
an den efter stämman vakanta ordförandeposten!

FLER LOKALVÄRDAR SÖKES!
Några av de mest populära lokalerna såsom gymmet har 
egna lokalvärdar som ser till att lokalen är upprustad och 
några enkla förhållningsregeler för allas trevnad sätts upp.
Styrelsen söker nu lokalvärdar som skulle tycka det vore kul 
att ta sig an hobbyrum, bytesrum, föreningslokal eller annan 
god idé för lokal. Goda och genomarbetade idéer bistås med 
en liten budget och och hjälp av styrelsen.

GRANNSAMVERKAN
För det mesta upplevs nog Aspudden som ett 
tryggt och trivsamt område att bo och vistas i, 
men titt som tätt förekommer det trots allt stölder och dyl. 
att vara uppmärksam på. Vi upplever att vår innergård är 
bra belyst och har bra insyn från grannar - ändå så sker cy-
kelstölder och suspekta aktiviteter ibland mitt på ljusa dagen. 
Pundare har observerats i rabbatterna misstänkligen sökan-
des efter knarkgömma de glömt bort vilket kan vara bra att 
känna till för barnfamiljer.

Styrelsen har diskuterat att ansluta föreningen till grann-
samverkan vilket kortfattat är ett nätverk av föreningar, 

polis och intresseorganisationer som syftar till att sprida 
kunskap om förebyggande åtgärder samt rapporter om 
brottslig aktivitet i området. Man får en egen kontaktperson 
hos polisen som kommer ut och föreläser hos oss en gång 
om året. Optimalt har man då en kontaktperson per trapp-
uppgång och en övergripande samordnare som stämmer av 
emellan varandra då och då.

Skulle du vara intresserad av detta så läs mer på https://
samverkanmotbrott.se/ och hör av dig till styrelsen!

KLOTTER & STÖK
Vi måste tyvärr informera att det förekommit klotter, stök 
och skadegörelse i hobbyrum och pingisrum med all san-
nolikhet av egna medelemmar. Klottret har skett med svart 
sprayflaska i hobbyrum och källargång och saneringskost-
nader kommer troligtvis uppgå till 20 000 - 30 000 kr. I 
pingisrummet har högljudda fester med cannabisrökning 
förekommit och spritgömmor har hittats i barnvagnar 
dagen efter. Det som är tänkt som en förmån boende och ska 
bidra till trevlig stämning blir istället en olägenhet för gran-
nar och om det inte sköts så kan vi inte fortsätta med denna 
typ av gemensamma ytor och initiativ.

Styrelsen uppmanar nu alla hushåll att ta ett samtal omkring 
stöket och låter hälsa att Energibevakning gärna mottager 
hjälp med att återställa klottret i hobbyrummet.

CONTAINER
Föreningen beställer en container för grovsopor en 
helg varannan månad. Under 2022 är containern 
beställd till följande helger: 28 januari, 25 mars, 
27 maj, 30 september, 25 november.

Ej tillåtet att slänga elavfall eller byggavfall vid 
renoveringar. Se vad som kan slängas på: www.taltrasten.se/
service/sopor.

Miljöbilen för farligt avfall och småelektronik kommer 
nästa gång den 1 februari till Hövdingagatan/Blommens-
bergsvägen. Se www.stockholmvattenochavfall.se för mer info.

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:  Pär Wikman
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