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NYA STADGAR ANTAGNA!
Föreningen hade en extra föreningsstämma i juni med 
syfte att göra en andra läsning av den stadgeändring 
som först togs upp vid ordinarie föreningsstämma. 
Stadgeändringens syfte var att ändra föreningens 
räkenskapsår så att det följer kalenderåret. Detta gjordes 
på inrådan av HSBs ekonomer för att förenkla arbetet med 
ekonomisk uppföljning. Till följd av detta ändras även 
vilken tidpunkt på året som föreningen kommer att ha 
sin föreningsstämma och när medlemmar senast måste 
komma in med motioner inför stämman.

I och med ändringen ska medlemmar som önskar få 
ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma 
skriftligen anmäla detta till styrelsen före februari månads 
utgång. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex 
månader efter utgången av räkenskapsåret. 

En annan tillfällig ändring är att den första 
årsredovisningen som kommer ut efter stadgeändringen 
inte fullt ut kommer att vara jämförbar mot föregående 
räkenskapsår då nuvarande räkenskapsår förlängs. I 
övrigt är stadgarna desamma som innan och de finns att ta 
del av i sin helhet på hemsidan.

EKONOMI OCH VÅR         
OMVÄRLD
Föreningen har överlag en väldigt god ekonomi. Ingen kan 
dock ha missat det faktum att saker händer i vår omvärld 
som kan påverka detta. Reporäntan höjs, inflationen är 
hög, energipriser skenar och kriget fortsätter alltjämt 
i Ukraina. Styrelsen ser över hur detta kan komma att 
påverka vår ekonomi och följer omvärldsutvecklingen 
noga och är beredda att agera om den ekonomiska 
situationen kräver det. Det är viktigt att vår förening står 
rustad för att hantera det som händer och att fortsätta ha 
en stabil ekonomi.

ELAVTAL OCH ENERGI-
FÖRBRUKNING
Föreningen har ett avtal med Luleå energi sedan 2011 som 
uppdateras var tredje år. Avtalet är bundet och mycket 
fördelaktigt så föreningens medlemmar behöver inte 
vara oroliga för att elkostnaderna kommer att skjuta i 
höjden om de rörliga priserna blir väldigt höga i vinter. 
Styrelsen uppmuntrar trots detta att vi självklart ska vara 
sparsamma med vår energiförbrukning och göra vad vi 
kan för att hålla förbrukningen nere. 

Vill man se sin elförbrukning kan man logga in hos Home 
solutions via vår hemsida. Saknas inloggningsuppgifter 
kan man få det genom att fylla i sina uppgifter på sidan: 
https://hsimd.se/support/support och ange att man vill ha 
en ny aktiveringskod.

Avseende den energibrist som tros drabba Sverige så ser 
styrelsen över vilka åtgärder som kan göras för att minska 
energiförbrukningen. Detta görs både för att kunna bidra 
till att minska samhällets energiförbrukning men också 
för att spara på en av föreningens största utgifter. En stor 
möjlighet att påverka är att justera värmekurvor för våra 
fastigheters uppvärmning. Det har dock inte beslutats om 
några konkreta åtgärder. 

BYTESRUMMET
Tyvärr har det tidigare samlats mycket bråte i 
bytesrummet som ingen ville ha. Detta har resulterat i att 
rummet varit överfullt och stökigt. Till följd av detta tog 
styrelsen beslut att rensa upp och rummet är nu åter i 
brukligt skick. Lämna gärna saker här som ni tror att det 
finns någon annan som skulle kunna vilja ha. Övriga saker 
ombeds föreningens medlemmar istället slänga i samband 
med att container ställs ut. Datum när container finns 
tillgänglig finns att hitta på hemsidan.

NYHETSBREV SEPTEMBER
Mycket har hänt i föreningen sedan förra nyhetsbrevet. Mer än vad som går att få med i ett 
brev, men vi gör ett försök att redogöra för allt det viktigaste! Skulle du tappa bort brevet så 
finns det även att läsa på vår hemsida, taltrasten.se



GRINDEN MOT                      
HÄGERSTENSVÄGEN
Som många säkert sett så har grinden och staketet mot 
Hägerstensvägen vid sopstationen fått sig en törn. Det 
var en sopbil som hade lite otur då den skulle hämta 
föreningens avfall. Styrelsen har blivit kontaktad av de 
ansvariga och arbetar med åtgärda skadan. Detta kommer 
att ske på den ansvariges bekostnad.

KLOTTER
Föreningen har haft återkommande problem med klotter 
de senaste veckorna. Under vecka 35 klottrades dessutom 
hatsymboler på dörrar mot innergården. Detta är såklart 
väldigt tråkigt och dessutom så kostar det föreningen 
mycket pengar i saneringskostnader. Styrelsen uppmuntrar 
alla att hålla koll och att rapportera om ni ser något!

BALKONG FÅGELTORGET
Föreningen har en balkong på taket ovanför Fågeltorget. 
Balkongen har tidigare endast nåtts av de som har förråd 
på vinden men låsen har nu ändrats så att alla föreningens 
medlemmar har tillgång till balkongen. På balkongen 
finns lite möbler men i övrigt lämnar balkongen att önska. 
Om någon medlem är intresserad att hjälpa till att göra 
balkongen inbjudande, kanske lagom till att balkong-
säsongen drar igång igen våren 2023 så är man välkommen 
att kontakta styrelsen via styrelsen@taltrasten.se. 
Balkongen nås via trappuppgångarna på Fågeltorget.

RENOVERING TRAPPHUS
Styrelsen ser för närvarande över möjligheter för att 
renovera våra trapphus. Skicket på våra trappuppgångar är 
väldigt skiftande och styrelsen arbetar med att ta in offerter 
för att renovera dessa. Senast trapphusen renoverades 
gjordes detta i de färger som användes när husen byggdes 
på 40-talet. Styrelsen tänker initialt att det är kul att behålla 
originalfärgen men att trapphusen måste renoveras så att 
de är hela och rena.

HÅLL RENT I                
TRAPPHUSEN
På förekommen anledning behöver styrelsen påminna att 
det ur brandsäkerhetssynpunkt inte är tillåtet att förvara 
barnvagnar och andra skrymmande föremål i trapphusen. 
Skrymmande föremål kan komma att föras bort och 
ansvarig boende debiteras för bortforsling. Det är heller inte 
tillåtet att ställa ut sopor eller annat  avfall i trapphusen.

BRANDVARNARE
En brandvarnare är en billig livförsäkring!

Se till att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet, 
särskilt nu när vi går mot mörkare tider då fler tänder ljus. 
Brandvarnare bör placeras utanför sovrum, helst i hallen. 
En brandvarnare bör inte vara äldre än 10 år. Kontrollera 
dessutom brandvarnaren en gång/månad genom att trycka 
på testknappen.

MAL I KÄLLAREN PÅ        
VAPENGATAN
Boende har meddelat att de haft problem med mal i källaren på 
Vapengatan. Nomor har meddelat att det endast varit ett litet 
angrepp som inte kräver åtgärd.  Styrelsen uppmanar alla att se 
över om de har textilier i sitt källarförråd som ligger öppet.  Bäst 
är att förvara kläder och dylikt slutet, i exempelvis påsar eller 
lufttäta lådor. 

CONTAINER
Nästa tillfälle då container kommer att finnas på innergården 
är den 30 september. Kom ihåg att det ej är tillåtet att slänga 
elavfall eller byggavfall vid renoveringar. Se vad som kan 
slängas på: www.taltrasten.se/service/sopor.

Till nästa gång! 
/Styrelsen brf Taltrasten

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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