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MOTIONER TILL 
FÖRENINGSSTÄMMA
I och med antagandet av de nya stadgarna kommer årets 
föreningsstämma att hållas inom sex månader efter 
utgången av räkenskapsåret, det vill säga senast sista 
juni. Styrelsen vill påminna om att en medlem som önskar 
lämna in en motion till stämman ska ha gjort detta innan 
februari månads utgång!

UPPRUSTNING AV 
TRAPPHUS
Föreningen kommer under året att genomföra 
underhållsarbete i trapphusen. Generellt underhåll 
kommer att genomföras samt att väggarna kommer 
att målas om i samma färger som idag då dessa är 
originalfärg från när husen byggdes. Arbetet har under 
januari påbörjats med de tre trappuppgångarna på 
Blommensbergsvägen.

NYA TVÄTTMASKINER PÅ 
VAPENGATAN
Styrelsen har genomfört en besiktning av samtliga tvätt- 
och torkmaskiner i våra tvättstugor. Till följd av detta 
har två nya tvättmaskiner beställts till tvättstugan på 
Vapengatan då de fick nedslag i besiktningsprotokollet. 
Styrelsen ber om överseende med att det kan uppstå 
hinder med att använda tvättstugan som vanligt under 
tiden dessa maskiner byts ut. 

ARBETSGRUPP FÖR 
GAMLA BIOGRAFEN
Vid den förra ordinarie stämman beslutades att tillsätta 
en arbetsgrupp med uppdrag att se över hur föreningen 
skulle kunna omdana den gamla biografen så att den 
skulle gå att nyttja till annat än vad den görs idag. De 
personer som styrelsen varit i kontakt med sedan dess 
har tyvärr flyttat från föreningen och i dagsläget finns det 
ingen som hanterar ärendet. Om någon i föreningen är 
intresserad av att ta sig an uppgiften uppmanas denne att 
ta kontakt med styrelsen via styrelsen@taltrasten.se. Den 
eller de som tar sig an arbetet kan få arvode för detta från 
föreningen.

BARNVAGNSFÖRRÅDEN
Styrelsen uppmanar alla medlemmar i föreningen som 
kan tänkas ha saker i barnvagnsförråden att se över om de 
behöver vara där. Det är många som behöver nyttja dessa 
förråd och de är först och främst till för just barnvagnar. 
Pulkor, sparkcyklar och annat får gärna flyttas till 
respektive lägenhets tillhörande förråd!

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG 
PÅ HEMFÖRSÄKRINGEN
Styrelsen önskar påminna samtliga medlemmar 
om att man bör ha både en hemförsäkring och 
en bostadsrättsförsäkring. Alternativt att man 
har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. 
Bostadsrättsförsäkringen krävs för att ersätta eventuella 
skador på själva lägenheten och för att du har ett ansvar 
mot föreningen och dina grannar. Vad som hör till 
lägenheten och kravet av bostadsrättsförsäkring finns att 
läsa om under §31 i föreningens stadgar. Stadgarna finns 
att läsa på föreningens hemsida, taltrasten.se.

NYHETSBREV JANUARI
Styrelsen önskar god fortsättning och hoppas på en bra start på det nya året! 
Nyhetsbrevet finns som vanligt att läsa även på hemsidan ifall den fysiska versionen skulle 
komma bort.



ÖVERNATTNINGSRUM OCH 
BASTU
Då avflyttande medlemmar sagt upp sina hyreskontrakt har 
styrelsen förfogande över två mindre lokaler i vår förening. 
Dessa lokaler har tidigare använts som förråd och ligger i 
källaren på Vapengatan respektive Hägerstensvägen och 
har fönster in mot gården. Styrelsen anser att det finns 
stor potential att nyttja dessa lokaler till bättre ändamål än 
förvaring. 

Styrelsen funderar på att föreslå att dessa omdanas till 
exempelvis bastu/relax respektive en ny (men lite mindre) 
övernattningslägenhet vid kommande stämma. Under 
tidigare föreningsstämma uttrycktes önskemål om en bastu 
i föreningen och styrelsen har noterat att beläggningen 
av vår nuvarande övernattningslägenhet är hög. Innan 
styrelsen lägger fram förslag på förändrad användning av 
lokalerna är vi intresserade av att höra vad föreningens 
medlemmar tycker och önskar därför att ni skickar in 
eventuella idéer eller önskemål. Dessa skickas som vanligt 
till mailen styrelsen@taltrasten.se. 

NYA TIDER FÖR 
CONTAINERS 
Det finns nu tider uppe på hemsidan för när container för 
grovsopor kommer att finnas tillgänglig på innergården. 
Generellt gäller att containern ställs ut den sista fredagen i 
ojämna månader med undantag för sommaren. För 2023 är detta 
sista helgen i januari, mars, maj, september och november.

Det är 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 med jämna mellanrum till Hövdingagatan/
Blommensbergsvägen. Se www.stockholmvattenochavfall.se 
för mer info och tider.

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:  Therese Vasquez
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