
Nr 2
2012

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm www.taffelberget.se Sida 1 av 1
c/o HSB Stockholm, 112 84 Stockholm

I detta nummer
Nya styrelsen ........................................... 1
Fastighetsfrågor ....................................... 1
Ekonomi .................................................. 1
Medlemsärenden ..................................... 1
Kommersiella lokaler .............................. 1
Engagera dig i föreningsarbetet! .............. 1
En riktigt God Jul!!! ................................ 1

Nya styrelsen
Den nya styrelsen har haft en tuff tid sedan
årsstämman. Vi har varit färre än tidigare
styrelser och många nya ansikten.

Arbetet började med att sätta sig in i allt
som pågick och stor del av kraften och
energin gick åt till den tänkta utbyggnaden
av bostäder i Marieberg.

Detta har dessvärre inneburit att
informationen till medlemmarna varit
bristfällig. Dock lovar vi att försöka bli
bättre på detta under 2013.

Fastighetsfrågor
Avtalet med vår nuvarande tekniska
förvaltare är uppsagt och ny upphandling
pågår.
Vi har haft en del problem med bland
annat sopsuganläggningen, hissarna och
inbrott i källarförråd.

Ekonomi
Styrelsen har lyckats bra med att amortera
på föreningens lån. Vid årsskiftet beräknas
lånebördan vara nere på ca 160 miljoner.
Budgetarbetet för 2013 är avslutat och ny
budget är fastställd, innebärande bl a att
avgifterna sänks med 3 % fr o m 1 april
2013.

Medlemsärenden
Vi har fått några nya medlemmar sedan
senaste numret av Taffelbergaren. Vi
hälsar alla välkomna till Taffelberget.

Kommersiella lokaler
Avtalen med våra hyresgäster har löpt ut
och ett digert arbete har genomförts. Dels
omförhandling med de hyresgäster som är
kvar och dels med att hitta ny hyresgäst till
lokalen där apoteket höll till.

Engagera dig i föreningsarbetet!
Du som vill delta i föreningens arbete,
kanske som ledamot i styrelsen, kan
anmäla ditt intresse till styrelsen eller
valberedningen.

En riktigt God Jul!!!
Granförsäljningen pågår , som ni kanske
märkt, för fullt. Som tack för att försäljaren
får stå på vår mark har vi fått en gran per
portuppgång. Även tack till de som passat
på att klä dem.
Vi vill passa på att önska alla en riktigt god
jul och samtidigt påminna om:

Byt batteri i era brandvarnare.

Paketpapper slängs inte bland
tidningar.

Granar slängs i grovsoprummet
eller lämnas på miljöstation.
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