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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  

Vid Taffelbergets föreningsstämma den 18 maj i 

Guldspaden i DN-huset på Rålambsvägen 15 

var 48 medlemmar representerade, varav 2 

genom fullmakt.  Vid föreningsstämman valdes 

följande styrelse: 

Ordförande: Karl Helenius Petersen, 12 A  

Övriga ledamöter: 

Mathilda Allert, 10 B 

Mikael Daune, 10 B 

Morteza Mohami Ebrahimi, 16 A 

Magnus Ericson, 16 A 

Inga Lena Ångström Grandien, 10 A 

Magnus Ljungberg, 10 A 

Helena Sundin, 8 B 

Som revisor omvaldes Norbert Andersson, 8 C 

Ingen revisorssuppleant valdes.  

Hur hittar jag protokollet från stämman? 

Protokollet finns på HSB Stockholms hemsida, 

dit du kommer genom att logga in på 

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

upp till höger) behöver du ditt personnummer 

och ett lösenord. Har du problem eller har 

glömt ditt lösenord kan du kontakta HSB Kund 

& Medlemsservice (se sista sidan). Du kan 

också logga in med BankID. Protokollet finns 

under ”Mina sidor” (uppe till höger) och där 

klickar du vidare på ”Mina dokument”, där du 

hittar mötesprotokollen.  

     

Ordföranden har ordet  

I den senaste tidens nyhetsflöde har det varnats 

för stigande räntor och fallande bostadspriser. 

För oss som har satsat pengar i en bostadsrätt 

kan signaler om stigande räntor ibland skapa 

både osäkerhet och panik.    

  Höjda räntor påverkar alla bostadsrättsföre-

ningar som har låneskulder. För Brf Taffel-

berget är en mindre räntehöjning hanterbar, 

men blir det frågan om stora räntehöjningar 

kan det bli besvärligt. Men i dagsläget finns 

ingen anledning till panik.    

   Brf Taffelberget är en bostadsrättsförening 

med god ekonomi. De senaste åren har vi 

amorterat av kraftigt på fastighetslånen och 

sänkt våra räntekostnader. Vi har även 

underhållit våra hus på ett bra sätt, något 

eftersatt underhåll finns inte, och vi har avsatt 

medel för det planerade underhållet som 

kommer framöver. Sist men inte minst: Vi äger 

den mark som våra hus står på, så stigande 

markhyror är något vår förening aldrig drabbas 

av. Bostadsrättsföreningen Brf Taffelberget står 

väl rustad inför framtiden.   

 Karl Helenius Petersen 

070-605 13 19 

http://www.hsb.se/stockholm


 

Grillförbud 

Inför sommaren vill styrelsen vänligen påminna 

om att det är förbjudet att grilla på balkongerna 

och på Taffelbergets gårdar.  

Fasadmålningen  

Målningen av husens fasader, som nu har inletts, 

kommer att pågå hela sommaren. Det som ska 

målas är fasader och balkongräcken. All målning 

sker från skylift och målarna behöver inget 

tillträde till lägenheterna.  

   Balkongräcket måste rensas från balkonglådor 

och annat som kan hindra målningen. Är 

balkongen inglasad bör du lämna skjutglasen 

olåsta så att målarna kan skjuta glaset åt sidan 

och komma åt insidan av räcket.  

Garageplatser med el 

Nu ökar intresset bland medlemmarna för att 

köpa elbil/hybridbil. Den senaste månaden har 

sex medlemmar anmält till styrelsen att de 

kommer att skaffa elbil/hybridbil. Vi har idag 32 

garageplatser med möjlighet till laddning, 16 på 

varje garageplan.  

   De som idag hyr en garageplats med laddning 

utan att äga elbil/hybridbil, ska enligt gällande 

hyresavtal byta till en garageplats utan laddning 

när sådant behov uppstår. Styrelsen har upp-

rättat en lista över i vilken turordning dessa 

byten ska ske.  

   Önskar du en garageplats med laddning, ska 

du i god tid meddela detta till styrelsen, mejla till 

brf@taffelberget.se. HSB sköter därefter 

kontakterna med de berörda och upprättar nya 

avtal med båda parter.  

   Hyran för en garageplats med laddning är 950 

kr/mån. En förbrukningsavgift på 2 kr/kWh 

tillkommer. (Förbrukningsavgiften är rörlig och 

kan höjas om våra elleverantörer höjer priset).  

Kungsholmsdoktorns flytt till 10 A 

Som tidigare meddelats kommer Kungsholms-

doktorn att lämna lokalen i 8 B och flytta in i f.d. 

förskolelokalen i 10 A. Ombyggnaden pågår för 

fullt men eftersom den är ganska omfattande 

kommer den att ta ett tag att genomföra. 

  Inflyttning förväntas ske vid årsskiftet. Sam-

tidigt planeras en förändring av den gamla 

dagisgården.  

Häckangrepp 

.   

Våra häckar har drabbats av ett angrepp av 

bladvivlar (bilden). De kan äta rent allt bladverk 

vid bladutspring. Tyvärr är det enligt expertisen 

inget som kan göras, bara att vänta tills de ger 

sig av efter en eller två säsonger.  

Inga lappar i portarna!  

På förekommen anledning vill vi påpeka att det 
inte är tillåtet att sätta upp lappar i portarna.  

Cykelrensning i september  

I samarbete Cykelåtervinning AB, arrangerar vi 

en cykelrensning under sista veckan i september. 

Vid rensningen kommer alla övergivna och 

omärkta cyklar att tas bort, samtidigt städas 

cykelrummen. Vi rensar även alla cykelställ på 

våra gårdar.  

  För att skilja ut de övergivna cyklarna, kommer 

ni att få märklappar som ni ska märka upp era 

cyklar med. Vi återkommer med information 

och märklappar i september. 

Portvärden har nyckeln 

I samband med att vi satte in nya cylindrar på 

alla ställen där vi hade installerat blipplås – 

vilket gjorde alla gamla nycklar obrukbara – fick 

varje portvärd en nyckel som går till alla lås. 

Det var främst för att säkerställa att det vid 

strömavbrott eller andra störningar, trots de 

backuppsystem vi installerat, ändå skulle gå att 

komma in i husen, men du kan också vända dig 

till portvärden om du t.ex. har glömt kvar tvätt i 

tvättstugan och din tvättid har gått ut. Får du 

inte tag i ”din” portvärd försök med någon 

annan, mobilnumren finns på hemsidan.  

  

mailto:brf@taffelberget.se


 

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:  

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

diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare etc.  

Tidningar lämnas i pappersrummet i portalen 

till Rålambsvägen 12. OBS! Inte lampor och 

batterier. 

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 onsdag 

31 augusti 19.30–20.00,  lördag 24 september  

13.30–14.30, torsdag 10 november 18.00-18.30 

och lördag 12 november 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, 

gemensamt kök och badrum. 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.  

 

 

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.  

http://www.svog.se/returtjänst


 

 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.  

 

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. 

 

  

 

 

 

 

Glad Sommar 

önskar 

Styrelsen 

 

 
 

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 

 

 

 

 


