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Nya medlemmar 

Sedan förra numret av Taffelbergaren har vi fått 

några nya medlemmar, som vi hälsar varmt 

välkomna till Taffelberget! 

Föreningsstämman  

Snart är det dags för Brf Taffelbergets före-

ningsstämma. Förra året kunde vi inte träffas på 

riktigt, på grund av pandemin, men det kan vi i 

år och vi hoppas få se många medlemmar på 

stämman, som hålls den 18 maj kl. 18.30 på 

Guldspaden i DN-huset. 

   Föreningsstämman är en bostadsrättsföre-

nings högsta beslutande organ och det är därför 

viktigt att så många medlemmar som möjligt 

deltar.  Viktiga frågor finns på dagordningen: 

Styrelsens årsredovisning och bokslut för det 

gångna året, val av styrelse och revisorer, 

behandling av 6 motioner som skrivits av 

medlemmarna. Välkommen!  

 

Ordföranden har ordet  

Som ny ordförande i styrelsen vill jag skriva 

några rader i Taffelbergaren. Även om jag 

endast bott drygt ett år i föreningen, kan jag se 

att Brf Taffelberget är en välskött och trivsam 

bostadsrättsförening. Det råder en god 

stämning i föreningen och det syns och märks 

att ni som bor här gillar er förening och är 

måna om den.  

    Intresset för att flytta hit är stort, lägenheter 

som blir lediga säljs direkt och överlåtelse-

värdena har stigit kraftigt det sista året. I den 

senaste ratingen klättrade Brf Taffelberget upp 

ett steg till A+, den näst högsta ratingen en 

bostadsrättsförening kan få.  

   Den 18 maj ska jag gå på min första före-

ningsstämma i Taffelberget, det ska bli kul. 

Hoppas du också kommer! 

Karl Helenius Petersen, 

ordförande 

070-605 13 19 

Viktig information om våra skyddsrum 

I Taffelberget finns fem skyddsrum. De finns i 

8 A, 8 C, 12 B, 16 A och 16 B. Styrelsen är 

ansvarig för föreningens byggnader och ska 

därmed handha alla frågor som rör 

skyddsrummen. När MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) utlyser krisläge 

ska skyddsrummen ställas i ordning och vara i 

brukbart skick inom 48 timmar. Detta innebär 

att de som har förråd i skyddsrummen måste 

tömma dessa.  

För mer information, se vår hemsida 

www.taffelberget.se 

http://www.taffelberget.se/


 

Kungsholmsdoktorn flyttar till 10 A 

Efter förhandlingar har en överenskommelse 

träffats med Kungsholmsdoktorn om att de ska 

lämna sin nuvarande lokal i 8 B för att i stället 

flytta in i den gamla förskolelokalen i 10 A. 

Den måste dock först byggas om, vilket beräk-

nas ta hela året varför flytten kommer att ske 

först kring nästa årsskifte. Samtidigt blir Kungs-

holmsdoktorns nuvarande lokal ledig. Styrelsen 

arbetar med olika verksamhetsalternativ för 

denna men i dagsläget är ingenting bestämt. 

   Under byggtiden kan vissa störningsmoment 

uppkomma, bland annat på grund av viss ”bygg-

trafik” på 10:ans gård men styrelsen bedömer 

att det inte ska leda till några större problem.  

Utemiljön 

Under våren och fram till midsommar kommer 

bänkarna på våra gårdar att slipas och oljas. 

Under våren kommer också några av buskarna 

att nyplanteras med fortsättning i höst.  

Fasadmålningen 

Vidare är målning av betongytor, fasad och 

balkongräcken beställd och påbörjas snart. På 

samma sätt som fasadtvätten kommer den att 

utförs med hjälp av skylift. Närmare detaljer 

kommer att anslås i trapphusen längre fram. 

Övergivna cyklar – cykelrensning  

Vi har problem med övergivna cyklar i våra 

cykelställ och cykelrum och kommer därför, i 

samarbete med Cykelåtervinning AB, att 

genomföra en cykelrensning i vår. De hämtar in 

och tar bort de övergivna cyklarna. Innan 

rensningen genomförs får alla medlemmar en 

eller flera märkningstaggar som ska sättas på de 

cyklar som inte ska tas bort. -  

   Vi återkommer med ytterligare information 

och tidpunkt för cykelrensningen. 

Hemsidan  

Glöm inte att titta in på vår hemsida då och då. 

Den är alltid uppdaterad och innehåller bland 

annat värdefull information om renoveringar 

men även mycket annat. Den har också en 

utmärkt sökfunktion där man till exempel kan 

söka efter innehållet i gamla Taffelbergare.  

Policy för tilldelning av garageplats.  

För att förtydliga principerna kring fördelningen 
av garageplatserna publicerar vi här vår 
tilldelningspolicy för garageplats. Den finns 
också på hemsidan.  

Det finns fyra separata kölistor, vilka är 

förtecknade nedan. De utgör grund för 

tilldelning av garageplats. 

Det är kötiden som avgör platstilldelning. 

Köande som tackar nej eller inte lämnar svar 

inom angiven tid stryks från kölistan. Ny 

anmälan måste lämnas in för att åter få stå i kö. 

Obs! Med begreppet ”boende” nedan, avses 

medlem i föreningen (som också bor i 

fastigheten) eller boende med hyresrätt. 

(Omfattar inte tillfälligt boende med andra-

handskontrakt. 

 

Byteskö 

(Prioritet 1) 

För boende som vill byta 
garageplats. Den som ställer sig i 
kön måste specifikt ange ett eller 
flera önskade platsnummer i 
garagen. 

Om ledig plats inte är någon av 

de angivna, går erbjudandet 

vidare till nästa person i 

kölistan, o.s.v. 

Garagekö 

(Prioritet 2) 

För boende i föreningen som 
saknar garageplats. 

Extraplats 

(Prioritet 3) 

För lokalhyresgäster i föreningens 
uthyrda lokaler samt för boende som 
önskar en extra garageplats eller en 
dubbelplats (2 platser i rad). 

Externa 

(Prioritet 4) 

Externa köande som varken är 
boende eller lokalhyresgäst. 

Erbjudande till externa köande får 

endast göras efter ett formellt 

godkännande av föreningens 

styrelse. 

OBS! Uthyrning till externa pågår 

dock endast så länge det inte finns 

en hos HSB dokumenterad 

efterfrågan hos boende eller 

lokalhyresgäster. I annat fall  blir 

uthyrd garageplats uppsagd. 

 

 



 

Ingen förvaring i trapphusen! 

Vid senaste brandsynen påpekade myndig-

heterna att det i vissa fall förvaras cyklar m.m. i 

trapphusen. Vi vill därför påminna alla om 

detta. Inga cyklar, barnvagnar och liknande i 

våra trappuppgångar!  

Skydd under sopnedkasten på gång 

 

Under flera av sopnedkasten i Taffelbergets 

trapphus har det blivit fläckar och ränder på 

grund av att det droppat eller runnit från dåligt 

förslutna soppåsar. Eftersom det har visat sig 

omöjligt att tvätta bort fläckarna ordentligt utan 

att det blir nya fläckar kommer vi att låta sätta 

upp en rad med kakelplattor på väggen under 

varje sopnedkast. Sådana är lättare att torka av 

och hålla rena. Arbetet med uppsättningen 

kommer att påbörjas senare i vår. 

 

  

 

Grovsoprummet 

    Gropsoprummet är en förmån som inte alla 

föreningar kan erbjuda sina medlemmar. Det 

vore därför synd om det måste stängas, vilket 

kan bli följden om det missbrukas. För att 

förhindra detta har vi därför aktiverat kameran i 

grovsoprummet genom att ansluta den till 

övervakningssystemet i garaget.  

   Här följer en lista på vad som inte kan lämnas 

i grovsoprummet, varken i containern eller på 

rampen:  

 

Vad som inte får lämnas bland grovsoporna 

är bland annat: 

 

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

diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare etc.  

 

Tidningar lämnas i pappersrummet i portalen 

till Rålambsvägen 12.  

 

Förpackningar: glas, papper, metall och plast 

lämnas i returstation. Närmaste returstationer 

finns på Wennerbergsgatan 9, vändplatsen, och 

på Rålambsvägen 30. 

 

Miljöfarligt avfall lämnas till miljöstation (utom 

batterier och glödlampor som kan lämnas i 

grovsoprummet). 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 miljöstationen kommer är lördag 

14 maj kl. 13.30–14.30.  

  OBS!  Stockholm Vatten och Avfall har en 

returtjänst för hämtning av grovavfall som till 

exempel gamla möbler, vitvaror och elavfall. 

Den kostar från 350 kronor och uppåt 

beroende på tidsåtgång, vikt och volym. Läs 

mer på www.svog.se/returtjänst 

Hyresrummen, samlingslokalen 

Glöm inte möjligheten att hyra rum åt besök-

ande släkt och vänner i gästlägenheten på nedre 

botten i 16 A. Den består av två rum och 

gemensamt kök. Varje rum kostar 250 kr/natt. 

Hyran debiteras på hyresavin. 

   Samlingslokalen på nedre botten i 12 B passar 

utmärkt för en större middagsbjudning, ett 

födelsedagskalas eller någon annan tillställning. 

Den rymmer ungefär 30 personer vid sittande 

bord och har ett fullt utrustat kök.  

Kostnad: 100 kr/gång. Hyrtid: 24 timmar 

12.00– 1 2.00. Bokning av hyresrum och 

samlingslokal sker via den digitala anslagstavlan. 

Hyran debiteras på hyresavin.  

http://www.svog.se/returtjänst


 

Bastun  

Föreningens bastu ligger i 12 B i bottenplanet 

(innanför dörren till samlingssalen) och är gratis 

att använda. Man bokar den på samma sätt som 

man bokar samlingslokalen och tvättstugorna.  

 

Nyhet: Tillgång till toalett när du renoverar 

badrummet 

Hos fastighetsskötaren kan du få låna en tagg 

som ger dig och din hantverkare möjlighet att 

använda tvättstugans toalett under byggtiden. 

Den hämtas och kvitteras ut på nedan angiven 

tid.  

Fastighetsskötaren  

Fastighetsskötaren träffas tisdagar 8.00–

8.30 på Rålambsvägen 12 B, nedre botten 

(invid dörren till samlingslokalen). OBS! 

Fastighetsskötaren hanterar endast 

nyckel(taggs)frågor. Hos honom kan du till 

exempel införskaffa en extra nyckeltagg – kostar 

100 kr – eller lägga in en ny kod i den gamla. 

 

 

 

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 

tid.  

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 

 

 

 

 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.  

 

 

 

 

 


