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Föreningsstämman 2020 

Vid Taffelbergets föreningsstämma den 9 juni 

i Guldspaden i DN-huset på Rålambsvägen 15 

var 35 medlemmar representerade, varav 9 

genom fullmakt.  

   Styrelsens förslag till elbilsladdning antogs 

enhälligt av stämman.  Den gamla styrelsen 

omvaldes. Den består nu av:  

 

Thomas Erhardt, ordförande 

Anders Elmér, vice ordförande  

Inga Lena Ångström Grandien, sekreterare 

Mikael Daune  

Petrus Harlén 

Ariel von Rietberg  

Helena Sundin  

Erica Nordström, HSB-ledamot 

Som revisor respektive revisorssuppleant 

omvaldes Norbert Andersson och Anders 

Welander.  

Protokollet kommer att finnas publicerat på 

HSB:s medlemssidor inom kort. 

 

 

Hur hittar jag protokollet från 

Taffelbergets årsstämma? 

 

För att hitta protokollet måste du börja med 

att logga in på HSB Stockholm via 

www.hsb.se/stockholm. För att logga in (se 

ruta upp till höger) behöver du ditt 

personnummer och ett lösenord. Har du 

problem eller har glömt ditt lösenord 

kontaktar du enklast HSB Kund & 

Medlemsservice (se sista sidan i 

Taffelbergaren).  

   Protokollet finns under ”Mina sidor” (till 

vänster) och där klickar du vidare på 

”Brfdokument”.  

 

   

Nya medlemmar 

Sedan förra numret av Taffelbergaren har vi 

fått några nya medlemmar, som vi hälsar 

varmt välkomna till Taffelberget! 

 

   

Ombyggnaderna 

Samtliga fyra om- eller nybyggda lägenheter är 

nu sålda. Försäljningarna har tillsammans 

inbringat 18,4 miljoner.  

   Alla fakturor har visserligen inte kommit in 

ännu, men eftersom kostnaden för 

ombyggnaden inte kommer att överstiga 6 

miljoner kan vi redan nu konstatera att 

föreningen har gjort en bra vinst.  

http://www.hsb.se/stockholm


 

 

Den 8 september 2020 blir ditt tv-utbud 

digitalt – ändra till digital-tv redan nu 

 

Den 8 september går Com Hem över till helt 

digitala tv-sändningar och de analoga 

kanalerna utgår. Om du tittar analogt idag 

behöver du ändra till digital-tv på din tv. Det 

kan du göra redan nu.  

   Från mitten av augusti börjar en 

informationstext rulla i tv-rutan på de analoga 

kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att 

du tittar analogt och behöver ändra till digital-

tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta 

under augusti behöver du inte göra något. 

  Vill du veta om du tittar digitalt kan du också 

leta upp Com Hem-kanalen på din tv. Den 

visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 

777. 

   Du kommer också att utan extra kostnad 

kunna skapa ett konto för Comhem Play och 

se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, 

surfplatta och dator, var du vill inom hela EU.  

All information om digitaliseringen finns 

samlad på comhem.se/digitalisering   

OBS! Kom ihåg att ändra till digital-tv i god 

tid innan den 8 september! 

   

Digitala informationsskärmar 

Ni har väl sett våra nya digitala informations-

skärmar! Dessa medger enkel ändring av 

uppgifter om vilka som bor i trappuppgången 

och snabb information om nyheter. Så 

småningom ska även bokning av tvättstugor, 

samlingslokal och gästlägenheter kunna göras 

där. Information om bokningssystemet 

kommer efter sommaren.  

   Våra kontaktlistor kommer även i 

fortsättningen att finnas på en särskild 

anslagstavla i entrén.   

 

   

Laddplatser för elbilar i garagen 

Som nämnts, antogs styrelsens förslag till 

elbilsladdning i garagen enhälligt vid 

årsstämman. Mer information kommer inför 

genomförandet av installationen.  

Renoveringen av tvättstugorna 
    

Entreprenörer har nu varit på platsbesök i 

tvättstugan i 16 B, som är den mest eftersatta 

och som därför ska utgöra pilotprojekt. Allt 

går tyvärr litet trögt i dessa Coronatider, men 

offerter har inkommit och utvärdering pågår.  

 

   

Påminnelse om förbudet att lämna saker i 

trapphusen 

Glöm inte att förvaring av cyklar, pulkor, 

barnvagnar med mera måste ske på annan 

plats i än i trapphus och i källargångar. OBS! 

Det gäller även på plan -1.   

   Ps. Hopfällbara rullatorer går bra att lämna 

vid ytterdörren.  

   
 

Grillförbud 

Inför sommaren vill styrelsen vänligen 

påminna om att det är förbjudet att grilla på 

balkongerna och på Taffelbergets gårdar.  

Mata inte fåglarna! 

Snälla, mata inte 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.  

 

 

Vi vill också nämna att bärförsäljaren som står 

på Rålambsvägen i närheten av Vi Vinnare 

har vårt tillstånd att stå där hela sommaren. 

 

   



 

 

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. 

OBS! Det är Du som ansvarar för att 

gästrummet är städat efter användning! Om 

det inte är städat, måste vi beställa en 

extrastädning för cirka 1000 kr vilket på sikt 

kan leda till höjda avgifter för gästrummen. 

Hos Vi Vinnare 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 ett fullt utrustat kök.  

Kostnad: 100 kr/gång.  

Hyrtid: 24 timmar 12.00– 1 2.00.  

 

 

Inför sommaren och stundande semestertider 

ger här Lokalpolisområde Norrmalm några 

goda råd:  

 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.  

 Hjälp varandra! 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.  

 

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. 8.00–19.00 

support@riksnet.se 

 

Trevlig sommar 
önskar 

Styrelsen 


