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Årsstämman 2015 

Bostadsrättsföreningen Taffelberget höll den 

28 april ordinarie föreningsstämma i Hotell 

Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 

50.  

Vid stämman var 47 röster representerade, 

ingen genom fullmakt. Det motsvarar ca 27 

% av föreningens röstetal, en alldeles för låg 

siffra! .  

Föreningens styrelse 2015 

Ordinarie ledamöter 

Vincent Paciello Lundvall, 10 B, ordförande  

Ylva Åkerblom, 12 B, vice ordförande  

Inga Lena Ångström Grandien, 10 A, 

sekreterare 

Joakim Alm, 10 B 

Thomas Erhardt, 8 B 

Helena Sundin, 8 B 

 

HSB-ledamot 

Fredrik Berg 

 

HSB-suppleant 

Stefan Younes  

 

 

 

Föreningens revisorer  

Norbert Andersson, 8 C, ordinarie 

Björn Kalmskog, 8 C, suppleant 

 

Valberedning 

Arne Karlsson, 12 A, sammankallande 

Birgitta Kulling Nyqvist, 12 B 

Gudrun Wallin Eriksson, 12 A 

Styrelsens arbetsgrupper: 

Styrelsen är som tidigare indelad i fyra 

arbetsgrupper med ansvar för ekonomi, 

fastighetsfrågor, utemiljö och kommuni-

kationen gentemot medlemmarna. Om Du är 

intresserad av något av dessa områden, och 

har tankar och idéer kring dem, kontakta 

den sammankallande i gruppen. Vi vill gärna 

höra Dig! 

Arbetsgrupperna är:  

Ekonomigruppen: Thomas Erhardt, Vincent 

Paciello Lundvall, Ylva Åkerblom 

(sammankallande).  

Fastighetsgruppen: Inga Lena Ångström 

Grandien, Vincent Paciello Lundvall 

(adjungerad t.o.m. december 2015), Helena 

Sundin (sammankallande).  

Kommunikationsgruppen: 

Joakim Alm, Inga Lena Ångström Grandien 

(sammankallande).  

Utegruppen: Joakim Alm, Helena Sundin 

(sammankallande).  

 

Vill Du däremot delta i själva styrelsearbetet 

ta kontakt med någon i valberedningen. 

Kontaktuppgifter finns i varje port. 

   

 

 

 

 



 

 

 

   

                Nya medlemmar 

Sedan förra numret av Taffelbergaren har vi 

fått några nya medlemmar, som vi hälsar 

varmt välkomna till Taffelberget! 

   

Information 

Så här i sommartider vill vi påminna om att 

det inte är tillåtet att grilla på balkongen, 

på gården eller på Taffelbergets mark i 

övrigt.  

Styrelsen vill också påpeka att 

parabolantenner inte är tillåtna på 

Taffelbergets balkonger.  

 

Hur får man en garageplats? 

Det är HSB som administrerar de olika 

garageköerna samt avtal för uthyrning av 

garageplats. Anmälan till garagekö görs hos 

HSB Stockholm, Servicecenter per telefon 

010-442 11 00.  

För information om de olika villkoren för 

köplatser, vem man vänder sig till, 

ordningsregler m.m. hänvisas till föreningens 

webbsida http://www.taffelberget.se/  

Obs! Andrahandsuthyrning av garageplats är 

inte tillåten! 

 

Hissbyten  

Installationen i 10 A startar 31 augusti och 

ska pågå i max fem veckor. Leverantör är 

HissPartner. Inför arbetet har postboxar 

temporärt installerats i entréplanet i 10 A. 

Det beror på att de företag som normalt 

delar ut post i lägenheternas brevinkast har 

krävt en alternativ lösning på utdelandet 

under tiden som hisstoppet varar.  

 

Obs! Dagstidningar delas ut som vanligt i 

lägenheternas brevinkast. 

 

När hissbytet är genomfört i 10 A kommer 

postboxarna att få göra tjänst i 12 A, som är 

nästa hiss på tur. Inget datum är ännu 

bestämt, men det blir kring mitten av 

oktober. De boende i 12 A kommer att 

informeras i god tid före hissbytet.  

 

Hyresrummen, samlingslokalen 

Glöm inte möjligheten att hyra rum åt 

besökande släkt och vänner i föreningens 

gästlägenhet på två rum och gemensamt 

kök. Varje rum kostar 250 kr/natt. Vi 

Vinnare sköter rumsuthyrningen. 

Där kan man också hyra Samlingslokalen 

på nedre botten i 12 B som passar utmärkt för 

en större middagsbjudning, ett 

födelsedagskalas eller någon annan 

tillställning. Den rymmer ungefär 40 

personer vid sittande bord och har en 

komplett servis för lika många personer och 

ett fullt utrustat kök.  

Kostnad: 100 kr/gång. Hyrtid: 24 timmar 

12.00– 1 2.00.  

Seniorklubben 

Taffelberget har en seniorklubb som i år firar 
20-årsjubileum. Under sin långa verksamhet 
har klubben erbjudit varierade och 
intressanta programpunkter: litterära, 
musikaliska, berättelser ur enskilda 
personers liv m.m. Man går ibland på Klara 
Soppteater och på våren görs en utflykt. Vid 
klubbmötena dricker vi kaffe och har en 
trevlig social samvaro. Vi träffas tredje 
torsdagen varje månad med undantag för 
sommarmånaderna. Ordförande är Elsie 
Rumar i 12 A.  

Medlemsavgiften är 100 kr. 

Förmånliga erbjudanden 
Via HSB kan Du som bor och är medlem i 

Brf Taffelberget få förmånliga erbjudanden 

inom bland annat följande områden: 

Inredning och renovering 

Juridisk rådgivning  

Bilpool 

Gå in på: 

http://www.hsb.se/stockholm/medlem/priv

atperson/medlemserbjudanden/ 

Eller ring HSB Stockholm, växeln:  

010-442 10 00 

måndag-fredag: 08.00-16.30 

http://www.taffelberget.se/
http://www.hsb.se/stockholm/medlem/privatperson/medlemserbjudanden/
http://www.hsb.se/stockholm/medlem/privatperson/medlemserbjudanden/

