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Nya medlemmar 

Sedan förra numret av Taffelbergaren har vi 

fått några nya medlemmar, som vi hälsar 

varmt välkomna till Taffelberget!    

 

        

Laddplatser för elbilar i garagen 

Styrelsen har börjat titta på möjligheten att 

sätta upp laddplatser för elbilar i garagen, men 

innan vi går vidare i frågan måste vi få veta om 

det finns ett intresse för det i föreningen. 

Därför har vi lagt med en enkät i det här 

numret av Taffelbergaren som vi skulle vilja 

att ni besvarar snarast möjligt och senast den 

10 januari 2020.   

  Den ifyllda enkäten lämnas i brevlådan 

utanför det kombinerade styrelserummet/ 

fastighetsskötarrummet i 12 B.  

  Vi vill tillägga att kostnaden för att ladda 

bilen kommer att tas av den som använder 

laddplatsen. 

 

   
  

 

 

Cyklar, cykelställ 

 

 

 
   I stället för de cykelskjul som planerades på 

gårdarna kommer det att placeras ut ett antal 

nya cykelställ av den modell som syns på 

bilderna här ovan. De är redan beställda och 

kommer att monteras inom kort. Den nya 

modellen ger fler cykelparkeringar och även 

bättre möjlighet till att låsa fast cykeln. Till en 

början ersätts befintliga cykelställ, senare även 

på nya platser. Ytterligare information 

kommer att anslås i respektive trappuppgång. 



 

 

 

 

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.  

Hushållsmaskiner som t.ex. kyl, frys, spis, 

diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare etc. Beställ 

hämtning av de gamla när du köper nya vitvaror!   

Tidningar och returpapper, lämnas i 

returpappersrummet i portalen Rålambsvägen 12.  

Förpackningar: glas, papper, metall och plast, det 

lämnas i returstation. Närmaste returstationer 

finns på Wennergrengatan 9, vändplatsen, och på 

Rålambsvägen 30. 

OBS! Glas kan också lämnas i hörnet av 

Fyrverkarbacken och Gjörwellsgatan.  

Miljöfarligt avfall lämnas till miljöstation (batterier 

kan också lämnas i städskrubben i tvättstugorna). 

Det miljöfarliga avfallet kan också tas till 

Stockholm Vattens mobila miljöstation som 

ibland kommer till hörnet av Rålambsvägen 20 

och Konradsbergsgatan. Det finns en sms-tjänst 

som påminner om när den kommer till vårt 

område. sms:a mobila kungsholmen till 71501* 

Nästa gång är den 1 februari 2020, kl. 19-19.45. 

Miljöfarligt avfall som kan lämnas till mobila 

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, silverputs, 

kalkborttagare, polish, golv- och 

ugnsrengöringsmedel, blekmedel och 

fläckborttagningsmedel. 

 Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och 

aerosolsprej. 

 

 

Nu är det jul igen ..! En hälsning från 

Lokalpolisområde Norrmalm 

   Så här på hösten/vintern, innan snön kommit, 

brukar inbrottstjuvar vara extra alerta. De tar 

skydd av mörkret och det finns inte någon snö där 

de kan lämna skoavtryck. Perfekta förhållanden 

för tjuven!  

  Öppna inte lägenhetsdörren för okända innan ni 

lägger på den stela dörrspärren. Öppna definitivt 

inte dörren för en okänd om ni inte har en stel 

dörrspärr. Det har hänt att personer ringer på och 

”ska lämna ett paket” (eller liknande) varvid de 

tränger sig in i lägenheten för att stjäla saker. 

      

     Här kommer några råd som tarvar upprepning: 

 Ha god kontakt med era grannar och 

meddela dem att ni är borta 

 Den som är hemma: om ni hör ljud i 

trapphuset, kontrollera det! 

 Släpp inte in okända i trapphuset 

 Lämna inte vädringsfönster och 

altandörrar öppna när ni inte är hemma 

 Se till att ha bra lås (gärna hakregellås) på 

fönster och altandörrar i lågt liggande 

lägenheter 

 Lås alla lås (över- och underlås) på dörrar 

och fönster 

 Använd stel fönster- och dörrspärr vid 

vädring 

 Sätt lampor, och radio, på timer så att 

gärningspersonen inte är säker på om 

någon är hemma eller ej 

 Putta ned grannens post i brevlådan om 

posten sticker 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 gästlägenheten 

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 och ett 

fullt utrustat kök.  

Kostnad: 100 kr/gång. Hyrtid: 24 timmar 

12.00– 12.00.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FELANMÄLAN 
 

Alla typer av fel som uppstår i fastigheten ska 

anmälas till: 

www.hsb.se/stockholm eller 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 

 

God Jul och Gott Nytt År  
önskar 

Styrelsen 
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