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Överliggare Staket
Under sommaren kommer samtliga överliggare på staketen att bytas ut mot tryckimpregnerade dylika. Arbetet sker
genom trädgårdsentreprenör Christer
Araskogs försorg. Bostadsrättshavare med
uteplats vilken berörs tar ansvar för ev
växter och andra installationer. Vi hoppas
arbetet inte ska störa mer än det på sikt
förskönar. Om vi finner att de bör målas
kan vi göra så nästa sommar.
Grund Servicebyggnad
Under sommaren (prel v 27/28) kommer
grunden till servicebyggnaden (tvättstuga/soprum /snickarbod/undercentral) att
renoveras. För de som har parkering mot
huset behöver p-platserna utrymmas under någon eller några dagar i samband
med detta. Vi räknar med att vi kan hjälpas
åt att finna tillfälliga platser dessa dagar,
Du som inte nyttjar din i sommar får gärna
höra av dig med ett meddelande om det till
Lotta Björk, kassor@turebergsalle.se,
0706-55 12 01
Avloppsansvar
Bostadsrättshavare har ansvar för sitt avlopp fram till stående stam. Hur man sköter sitt avlopp avgör till stor del hur det
fungerar och en hel del kan göras förebyggande. Ett tips är att inte hälla ner fett från
stekpanna, utan istället torka ur
och lägga i komposten. En hederlig gummituta kan också
göra underverk. Föreningen har
dessutom en högtryckstvätt
med slang som bostadsrättshavare kan
låna (hör med trappombud, som har nyckel till undercentral). Dessutom delades i
samband med stämman ut biologisk av-

loppsrens som kan användas förebyggande.
Om du inte hade möjlighet att närvara vid
stämman så kan Du ändå få tillgång till denna
genom kontakt med styrelsen.
Solskydd på gården
Föreningen har inköpt ett parasoll för att få
solskydd på gården och detta är
relativt enkelt att fälla upp och ned.
Medlemmar som använder
parasollet ansvarar själva för att
fälla ned det igen efter användandet så att
det inte blåser sönder/bort.
Organisationsbarometer
Denna höst tar vi vår organisationsbarometer ett steg vidare. Vi erbjuder tre
tillfällen och hoppas att något av dem ska
passa just dig:
• Månd 18 augusti kl 19.00 - 21.00
• Sönd 19 oktober kl 16.00-18.00
• Torsd 27 november kl 19.00 - 21.00
Anslag för anmälan kommer på tavlan.
HLR Utbildning
Att ha medlemmar utbildade i hjärt- lungräddning tjänar vi alla på. Föreningen kommer i
höst att hålla en kurs till subventionerat pris.
Inbjudan till detta publiceras på tavlan efter
sommaren.
Nyinflyttade
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Tvättstugan
Det är skönt att den gemensamma
tvättstugan i vår förening verkar skapa mer
glädje och gemenskap än tråkiga lappar
och onödiga motsättningar. I förebyggande
syfte önskar vi dock påminna om de regler
och rutiner som gäller:
• Rengör filtren i torktumlarna efter
användning
• Nollställ tvättmaskinprogrammet
när du tvättat klart
• Nollställ mangeln efter användning
och dra ut mangelduken från
kallmangeln
• Torka av maskinerna och sopa /
torka golven
• Torkning får ske 30 minuter efter
tvättid
• Om tvättstugan inte inte används
en timme efter bokad tid så får annan person tillträde till den
• Respektera tvättiderna
• Kom ihåg att ta med dig tvätten
från tvättstugan
• Lämna tvättstugan som du själv vill
överta den!
Om något är trasigt eller saknas gör du, i
första hand, felanmälan till styrelsen.

Användbara kontakter
Styrelsen nås enkelt via brevlåda i Engelbrekts
väg 63 och info@turebergsalle.se.
Föreningslokalen: lokalen@turebergsalle.se
073-983 58 68 (Elisabeth Andersson)
Parkeringsplatser: kassor@turebergsalle.se
0706-55 12 01 (Lotta Björk)
SBC bostadsrättstillägg, skadeanmälan:
0200-21 21 20
HissCraft: 08-755 26 50
Fastighetsskötare FSS:
felanmalan@turebergsalle.se
657 90 90 (8-16), 18 70 00 (akut/övrig tid)
Trappombud & styrelse kan byta huvudsäkring.
Comhem (TV, bredband, IP-telefon):
020-91 00 89
Gerts Lås & Larm AB: Hovslagarevägen 5,
Sollentuna, 08-35 41 00

Sist men inte minst! Ha en riktigt skön midsommar och en härligt
lång sommar!

