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Information från förenings-
stämman 9/5 2017 

På föreningsstämman den 9 maj i Villa 

Adolfsberg, var 48 röster representerade, 3 

genom fullmakt. Vid stämman beslöts att 

godkänna de stadgar som ingick i Styrelsens 

förslag till nya stadgar för Taffelberget, vilka 

ingått som Bilaga 2 i kallelsen. För att de nya 

stadgarna ska gälla måste dock ett ytter-

ligare godkännande ske vid en kommande, 

ordinarie stämma. En ny styrelse valdes. 

Den nya styrelsen 

Ylva Åkerblom, 12 B, ordförande  

Thomas Erhardt, 8 B, vice ordförande 

Inga Lena Ångström Grandien, 10 A, 

sekreterare 

Mikael Daune, 10 B 

Annika Ohlsson, 10 A 

Helena Sundin, 8 B 

Oscar Svensson, 10 A 

HSB-ledamot: Fredrik Berg 

                  

                        

          Nya medlemmar 
Sedan förra numret av Taffelbergaren har vi 

fått några nya medlemmar, som vi hälsar 

varmt välkomna till Taffelberget! 

                     

    Förändringar i Taffelbergets 
förvaltning och fastighetsskötsel 
Från 1 mars 2017 har föreningen HSB som 

ansvarig för teknisk förvaltning, drift och 

fastighetsskötsel, något som SBC varit 

ansvarig för under 2016. Inför 2017 valde 

dock styrelsen att upphandla en ny för-

valtning. Efter flera möten med de olika 

anbudsgivarna (varav SBC var en) samt 

noggranna jämförelser av anbuden, beslöt 

styrelsen att välja HSB. Avtalet löper på två 

år.  

                       
               Fastighetskötaren       

Föreningen har också fått en ny fastighets-

skötare, Jimmie Larsson Lundberg, som vi 

hälsar varmt välkommen till Taffelberget! 

Hans kontor finns i Rålambsvägen 10B, 

gatuplanet. Expeditionstid är tisdag, kl. 

08.00-08.30, tel. 08-657 97 06, Obs! 

Felanmälan görs inte till fastighetsskötaren 

utan till HSB (se nedan under Felanmälan). 

                       
Ny leverantör av trädgårdstjänster 
presenterar sig 
  
 Hej!  
Mitt namn är Jan Abelin och jag arbetar för 
Terrarex AB. Vi är tacksamma och glada 
för förtroendet att sköta grönytorna hos 
Taffelberget! 
   Under maj lade vi ner extra tid, dels för att 
snabbt få förståelse för statusen på ytorna 
men också för att mycket måste städas och 



 

 

röjas inför sommaren. Då var vi på plats 
onsdagar och torsdagar men kommer 
fortsättningsvis att arbeta onsdagar.  
   Vår planteringsplan innefattar olika 
blommor baserat på de ljusförhållanden 
som gäller. Det ska också vara en 
plantering som håller så länge som möjligt i 
säsong. Vidare kommer vi att utföra lättare 
beskärning och viss plantering på baksidan 
av huskroppen. Det finns flera trevliga 
partier som ska planteras med lågväxande 
växter och blommor. Vi ska även jord-
förbättra i de upphöjda stenkistorna vid 
entréerna.  
   Med jämna mellanrum kommer jag 
informera styrelsen om arbetet och even-
tuella behov som dyker upp. Alla är 
välkomna med synpunkter, råd eller 
hurrarop! Dock vill jag ödmjukt be om 
förståelse för personalen på plats och deras 
plan för dagen. De kan ha små möjligheter 
att göra akutinsatser. 
M v h, Jan Abelin 
 

                       

                       Trädvård  

Under sommaren och hösten kommer före-

ningen att anlita arborister som hjälper oss 

att se över vilka träd som behöver 

föryngringsbeskäras, beskäras för att de är 

angripna av sjukdomar och i sista hand vilka 

som behöver fällas av säkerhetsskäl. Alltså 

om risken är överhängande att de kan 

blåsa/falla omkull och skada människor eller 

fastigheten. Det gäller kanske i första hand 

våra pelaraspar. – Vi kommer också att låta 

ta bort sly.  

    Styrelsen ber er ha förståelse för att detta 

arbete måste ske. 

                        
   

Information om lokalomvand-
lingen och andra större arbeten i 
fastigheten 

Bygglovet blev klart en bit in i 2017 och nu 

kan arbetet med att omvandla lokaler, 

planera för samlingslokalen, renovera 

trapphus samt titta över cykelgaragen, 

äntligen komma igång. Då det är mycket som 

ska upphandlas och mycket logistik som ska 

fungera har föreningen anlitat en projekt-

ledare, Johan Norling, som håller samman 

alla delar och löpande rapporterar till 

styrelsen. 

De blivande lägenheterna 

Mätningar avseende buller, ventilation, 

brandsäkerhet, omdragning av rör och övrig 

planering för ombyggnationen pågår för 

fullt.    

 

Samlingslokalen/Vi Vinnare 

Förslag till planlösning av samlingslokalen 

håller på att bearbetas och förslaget på hur 

Vi Vinnare ska utöka sin lokal diskuteras 

med Vi Vinnare. En del i den diskussionen 

handlar också om att bud- och postbilar i 

fortsättningen inte ska köra in på 12:ans 

gård. 

 

Trapphusen  

Belysningen måste åtgärdas och en total 

uppfräschning av trapphusen ligger i 

Underhållsplanen för 2018 så detta görs 

enligt plan. Vi tittar på belysning, undertak, 

trappräcken, golv, målning av trapphus, 

entréhallar, lås till entrédörrar och tar även 

höjd för framtida elektroniska lösningar för 

tvättstugor t ex. 

 

Cykelgarage på gårdarna 

Cykelgarage planeras för gård 16, 10 och 12 

och tanken är att redan från början göra 

plats för så många cyklar som möjligt på ett 

givet utrymme. Det erfordras bygglov för att 

kunna uppföra cykelgaragen, vilket vi ännu 

inte fått. Vid ett informationsmöte våren 

2016 berättade vi om de blivande cykel-

garagen, och så snart vi har fått bygglov 

kommer vi att än en gång informera om hur 

de tänkta cykelhusen/garagen ska se ut och 

var de ska placeras. 

      

          Behöver du nya nycklar? 

Beställning av nycklar görs via en felan-

mälan till HSB (se nedan Felanmälan). 

Fastighetsskötaren kommer därefter att 

beställa nyckeln hos Begelås, som meddelar 

när den finns för avhämtning.  

   När du fått meddelandet om att den är klar, 

utkvitteras och betalas den hos Begelås, 

Västmannagatan 31, tel: 08-340850.  Glöm 

inte legitimation.  



 

 

                      
         Föreningens bredband  

Riksnet har bytt all utrustning i förening-   

ens nätverk. I samband med det är det nu 

möjligt att få en hastighet i nätverket på         

1 000/100 mbs. Detta förutsätter att din 

egen utrustning (dator, router och kablar) 

klarar den högre hastigheten. Förhoppnings-

vis kommer vi nu att ha en betydligt bättre 

driftsäkerhet än tidigare. 

                       
Portkoder 

Av säkerhetsskäl kommer föreningen att 

övergå till att öppna entrédörrarna med en 

tagg i stället för med portkod. Taggarna 

tillsammans med pinkoder och instruktioner 

för porttelefonen kommer att delas ut till 

varje lägenhet i början av hösten. Dessa 

taggar kommer att ersätta de vi har idag till 

garage, soprum och tidningsrum. 

                      
Grovsoprummet. Vad får jag inte 

lämna i grovsoprummet?  

På förekommen anledning vill styrelsen 

påminna om vad som inte kan lämnas i 

grovsoprummet, varken i containern eller på 

rampen.  

Miljöfarligt avfall se nedan för mer 
information. OBS! Batterier samt 
glödlampor kan lämnas i städskrubben i 
tvättstugorna.  

Hushållsmaskiner som t.ex. kyl, frys, spis, 
diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare etc. 
Beställ hämtning av de gamla när du köper 
nya vitvaror!   

Tidningar och returpapper. Det lämnas i 
returpappersrummet i portalen Rålambs-
vägen 12.  

Förpackningar: glas, papper, metall och 
plast, det lämnas i returstation. Närmaste 
returstationer finns på Wennergrensgatan 
9, vändplatsen, och på Rålambsvägen 30.  

     Har du miljöfarligt avfall? 

Det miljöfarliga avfallet kan tas till 

Stockholm Vattens mobila miljöstation som 

då och då stannar alldeles nära oss, i hörnet 

Rålambsvägen 20/Konradsbergsgatan. De 

har en kostnadsfri sms-tjänst som påminner  

 

om när den anländer till vårt område. sms:a 

mobila kungsholmen till 71501* 

Nästa gång den kommer är den 2/9, kl. 

13.30–14.30. 

OBS! Det finns en fast Miljöstation vid 

Preem bensinstation på Norr Mälarstrand 31 

där du t.ex. kan lämna färgrester, kemikalier 

m.m. Nyckel finns inne på bensinstationen, 

så den är alltså öppen när macken är öppen. 

För vidare information besök: 

www.stockholmvattenochavfall.se 

 
Det här kan du lämna till mobila och 
fasta miljöstationen: 

 
 Batterier och bilbatterier. 
 Bekämpningsmedel, insektssprej, 

träskyddsmedel och ogräsmedel. 
 Elektronik, upp till en mikrovågsugns 

storlek. T.ex. klockor, elektriska 
leksaker, små hushållsapparater och 
elverktyg. 

 Fotokemikalier, fix- och 
framkallningsvätska. 

 Färg-, lack- och limrester samt 
nagellack. 

 Kemikalier, batterisyra, ammoniak, 
lut och kalklösare. 

 Kvicksilverhaltiga material, t.ex. 
äldre febertermometrar. 

 Ljuskällor, glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör. 

 Lösningsmedel, thinner, lacknafta, 
penseltvätt, bensin, terpentin, 
fotogen, T-sprit och aceton. 

 Oljor, spill-, smörj- och motorolja. 
 Rengöringsmedel, kalkborttagare, 

polish, silverputs, ugnsrengörings-
medel, blekmedel och 
fläckborttagningsmedel. 

 Sprejburkar, aerosolsprej, hårsprej. 

Närmaste återvinningscentral finns på 
Linta Gårdsväg 16, Bromma, men vi kan 
också tipsa om Återbrukscentralen på 
Cederdalsgatan 7 (Roslagstull), som även 
tar emot trasiga saker och farligt avfall. 
Öppet vardagar ca 16–21.00 och dagtid 
lördag söndag. Se: 
www.stockholmvattenochavfall.se 

                          

http://www.stockholmvattenochavfall.se/
http://www.stockholmvattenochavfall.se/


 

 

Grillförbud 

Inför sommaren vill styrelsen vänligen 

påminna om att det är förbjudet att grilla på 

balkongerna och på Taffelbergets gårdar.  

              Mata inte fåglarna!  

 Vi vill också uppmana er att inte mata fåglar 

från balkongen. Fåglarna kan sätta sig på 

grannarnas balkonger och uträtta sina behov 

där. Avföringen drar i sin tur till sig råttor, 

som vi redan har ett stort problem med.  

 

Den här dekalen om grannsamverkan kan 

man hitta på Taffelbergets portar och litet 

varstans i fastigheten. Tanken bakom grann-

samverkan är att vi ska hjälpa varandra att 

hindra brott. Det kan man bland annat göra 

genom att vara ”sunt nyfiken” om man ser 

okända personer i fastigheten eller hör ljud 

man inte kan identifiera.  

   Låt inte okända personer ”följa med” in i 

porten när du går in eller ut. 

  Var allmänt vaksam och kontakta polisen 

om du ser något som ”är fel”.  

   Ring SOS Alarm – 112 i nödsituation och 

pågående brott.  

   Ring Polisen – 114 14 när du vill göra en 

brottsanmälan, tipsa eller har frågor.  

 

         

Hyresrummen, samlingslokalen 

Glöm inte möjligheten att hyra rum åt 

besökande släkt och vänner i gästlägen-

heten 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, har en 

komplett servis för lika många och ett fullt 

utrustat kök.  

Kostnad: 100 kr/gång. Hyrtid: 24 timmar 

12.00– 1 2.00.  

     

                Seniorklubben 
Taffelberget har en seniorklubb som er-

bjuder intressanta, varierade program-

punkter: litterära, musikaliska, berättelser ur 

enskilda personers liv m.m. Samman-

komsterna hålls den tredje torsdagen i varje 

månad utom under sommarmånaderna. 

Medlemsavgiften är 100 kr.  

   Ordförande är Else Rumar i 12 A. 

else.rumar@hotmail.com, tel. 08-133541. 

     

                             

           FELANMÄLAN 
Alla typer av fel som uppstår i 
fastigheten ska anmälas här: 

www.hsb.se/stockholm eller på telefon 
till HSB Kund- och medlemsservice: 
010–442 11 00 

Måndag-onsdag: 08.00–16.30 

Torsdag: 08.00–18.00 

Fredag: 08.00–16.30 

Annan tid och kritiskt akuta fel anmäls 
till HSB jour: 08-695 00 00 

ÖVRIG FELANMÄLAN 
Kritiskt akuta fel på hiss  

HissPartner, Jourtel. 08-454 20 33 

Fel på kabel-TV  

Comhem: 90 222 

Fel på Internet  

Riksnet kundsupport: 0770-339 933, 
vard.8.00–21.00, helg 9.00–20.00 
support@riksnet.se 

 

GLAD SOMMAR                    

                                           önskar 

Styrelsen   
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