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Nya medlemmar 

Sedan förra numret av Taffelbergaren har vi fått 

några nya medlemmar, som vi hälsar varmt 

välkomna till Taffelberget! 

 

Informationsmöte 27 oktober 

Varmt välkomna till det första informations-

mötet efter pandemin! På mötet vill vi informera 

om frågor som är aktuella för vår förening. 

Huvudfrågan denna gång är information om den 

nya avfallsplanen som är på gång från Stockholm 

kommun och hur den påverkar vår 

bostadsrättsförening. Vi bjuder på fika. 

Välkomna!  

Mötesdag: 27 oktober  

Tid: Klockan 19.00.  

Plats: Villa Adolfsberg, Wivalliusgatan 25 

 

 

Ordföranden har ordet  

Hösten är en fin tid. Det gulnar vackert i träden 

och luften är hög och klar. De flesta av oss är 

tillbaka i våra vanliga jobb och sysslor, skol-

barnen livar återigen upp vårt kvarter och det 

mesta har återgått till det normala. Under 

sommaren har målarna arbetat med våra hus, en 

del återstår förvisso att göra men vi ser att våra 

husfasader snart blir lika fina som de alltid varit. 

    Ombyggnaden av förskolan i 10 A pågår för 

fullt. I början av nästa år kan vi hälsa Kungs-

holmsdoktorn välkommen till nya och fräscha 

lokaler, vilket är mycket glädjande.  Just nu 

arbetar styrelsen med att hitta en ny hyresgäst till 

de lokaler som Kungsholmsdoktorn lämnar. Vårt 

mål är att det inte ska finnas tomma och 

outhyrda lokaler i föreningen.       

   Redan nu har styrelsen påbörjat arbetet med 

föreningens budget 2023. Vi är medvetna om att 

räntorna stiger liksom kostnader för el och värme 

mm. Trots detta ser det bra ut för Brf 

Taffelberget. Vår ekonomi är stark och vi har 

god ordning på fastighetsunderhållet. På 

sammanträdet i november tar styrelsen beslut om 

budgeten 2023.  

   Som ni kan läsa i detta nummer av Taffel-

bergaren inbjuder vi alla medlemmar till ett 

informationsmöte den 27 oktober. På mötet ska 

vi bland annat informera om den nya 

avfallsplanen som är på gång från Stockholms 

kommun och hur den påverkar vår bostads-

rättsförening. På mötet finns också tid för andra 

frågor som styrelsen eller medlemmar vill ta upp 

till diskussion.  

   Hoppas vi ses den 27 oktober!   

Karl Helenius Petersen 

070-605 13 19 

 



 

 

 

Cykelrensning i november 

Den tidigare aviserade cykelrensningen börjar 

den 3 november. Den sker i samarbete med 

Cykelåtervinning AB. Vid rensningen kommer 

alla övergivna och omärkta cyklar att tas bort, 

samtidigt städas cykelrummen. Vi rensar även 

alla cykelställ.  

   För att skilja ut de övergivna cyklarna, kommer 

ni att av Cykelåtervinnig AB få märklappar, 

”taggar”, som ni ska fästa på de cyklar som inte 

ska tas bort.  

  Cykelåtervinning sänder ut information den 29 

september med en påminnelseavisering veckan 

innan den äger rum.   

  Om ni äger cyklar och annat skrot som inte ska 

användas, går det utmärkt att redan nu slänga 

detta i vår grovsopscontainer.  

Målningen av fasader och balkongräcken  

Snart är våra vackra fasader i fint skick igen. Det 

mesta är nu klart, men en del arbeten återstår att 

göra för entreprenören. När allt är klart ska 

styrelsen besiktiga arbetet och därefter ska 

eventuella kompletteringar göras. 

Rökning på balkongerna 

Vi har fått klagomål från medlemmar som 

påpekar att det röks på balkongerna. Det finns 

inte något generellt förbud mot rökning i 

flerbostadshus och föreningen kan därför inte 

förbjuda någon att röka på sin balkong, men 

styrelsen vill ändå uppmana dem som röker att 

visa största möjliga hänsyn till sina grannar.   

Våra gemensamma tvättstugor 

På förekommen anledning vill vi påminna om att 

det inte är tillåtet att färga kläder i föreningens 

tvättstugor.   

  Eftersom det inte går att komma in i tvättstugan 

efter att tvättiden gått ut kan du vända dig till 

portvärden i din uppgång i fall du har glömt 

något kvar i tvättstugan. Portvärden kan öppna åt 

dig. Får du inte tag i ”din” portvärd försök med 

någon annan, mobilnumren finns på hemsidan.  

 

Underhållsansvaret 

Det är dags att påminna om att det är Du som 

bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att din 

bostadsrätt underhålls och förblir i gott 

skick. Det innebär bland annat att du bör 

kontrollera dina vattenlås. Föreningen har börjat 

få fakturor på rensning av igensatta vattenlås i 

kök och bad/WC som inte är bytta eller 

rengjorda på lång tid. Ett nytt vattenlås kostar ca 

150–300 kr på byggvaruhusen medan jour-

utryckningen för rensningen kostar föreningen 

2000-2500 kr. Troligen kommer felet dessutom 

tillbaka inom kort. 

  Vattenlåsen kan man byta ut själv, särskilt det i 

badrummet, medan det i köket kan vara mer 

besvärligt. Kan du inte själv byta avloppsdelar 

ovan golvytan, kontakta Lennart Rudholm i 12 B 

(lennart.rudholm@gmail.com eller meddelande i 

brevlåda). Enbart rensningar utförs dock inte av 

Lennart. 

    
Samma sak gäller spiskåpan i köket som behöver 

bytas ut om det inte är gjort på 30 år. På Bauhaus 

kostar en Franke Classic spiskåpa ca 2100 kr 

som är vad en jourutryckning brukar kosta 

föreningen. Styrelsen kommer instruera jouren 

att i fortsättningen INTE rycka ut på EJ akuta 

ärenden som stopp i vasken eller dåligt utsug från 

kökskåpan. Vi kommer också att vidarefakturera 

eventuella kostnader för bristande underhåll. 

   Tänk på att en öppen balkongdörr eller öppna 

fönster i lägenheten påverkar funktionen hos 

ventilationen i kök och bad. Luft tar alltid den 

lättaste vägen ut. 

mailto:lennart.rudholm@gmail.com


 

 

 

Spara på elen – Energimyndigheten tipsar 

 Släck lampor i rum du inte är i och byt 

till LED-lampor. En LED-lampa 

använder fyra till fem gånger mindre 

energi än en halogenlampa och håller 

upp till 15 000 timmar. 

 Skippa standby – stäng av apparaterna 

helt när du inte använder dem. Och dra 

ur laddare när de inte används.  

 Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 

grader Celsius i kylen och -18 grader 

Celsius i frysen. Då får du både bra 

matförvaring och låg energianvändning.  

 Frosta ur frysen om det bildats is i den. 

Isen ökar energianvändningen och ger 

sämre matförvaring. Torka av baksidan 

av kylen och frysen så att kondensorn 

hålls dammfri. Även dammet gör att 

elanvändningen ökar. 

 I fall du har tvättmaskin, tvätta i fylld 

maskin och välj inte högre temperatur än 

nödvändigt. Välj eco-programmet för 

lägre energianvändning.   

 

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.  

   Nästa gång miljöstationen kommer är lördag 24 

september 13.30–14.30, torsdag 10 november 

18.00–18.30 och lördag 12 november 13.30–

14.30 . 

  Det finns en sms-tjänst som påminner om när 

den kommer till vårt område. sms:a mobila 

kungsholmen till 71501* 

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 

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/Bastun 

OBS! Till och med 1 juni 2023, under om-

byggnaden av gamla förskolan, kommer INTE 

samlingslokalen och bastun att vara tillgängliga 

för bokning.   

http://www.svog.se/returtjänst


 

 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


