Stämma 14/4
Boka in torsdag 14/4 för ordinarie stämma för föreningen. Vi kommer att vara i ny lokal:
Satelliten, precis bredvid busstorget. Kallelse och årsredovisning delas ut i alla brevlådor
tidigast fyra och senast två veckor innan stämman.

Valberedningen efterlyser
På stämman ska bl a val av ledamöter i styrelsen ske. Därför välkomnar
valberedningen att medlemmarna inkommer med förslag på lämpliga kandidater. Det
kan vara du själv eller annan medlem. Kom ihåg att den som nomineras ska vara
vidtalad och ha gett sitt medgivande. Beskriv gärna kort vilka intressen och
erfarenheter som du eller den du föreslår har som kan bidra till föreningens arbete.
Kontakta valberedningen via e-post: valberedningen@turebergsalle.se eller lapp i
Rohdins brevlåda, 67an

Trappombud o flaggmästare
Nytt trappombud i 3an: Annica Magnusson. Stort tack Stig för allt ditt engagemang!
Intresserad av att bli trappombud eller flaggmästare? Lämna intresseanmälan till styrelsen,
via e-post eller i lådan.

Energiomläggning
Vi går fortfarande i väntans tider men förberedelserna pågår. Strax före jul fick vi
borrtillståndet med de villkor om samråd detta innehåller. Offerten för stärkt elledning
har inte inkommit ännu. Vi planerar inte att sätta i gång med borrning på gården förrän
tidigast till sommaren. Då blir det också enklare med p-platserna. Styrelsen räknar med
att kunna ge mera konkret information i anslutning till årsstämman.

Snö, slask, grus
Christer Araskog skottar som vanligt gården, men vi tar själva gångar utanför porten, inkl
sandning. Viktigt att vi ser till att sopa bort grus som fastnar i dörr.
Liksom de senaste åren städar Alice Miljövård en extra gång i veckan i de entréer som vätter
mot gatan under slasksäsongen. Vi har i år även undersökt möjligheten till att lägga en matta
där. Det är inte så enkelt för att dörren går nära golv, matta får inte försvåra städning och
matta får inte heller skapa ett halk- eller dörrproblem. Ännu har vi inte gått i mål.

Fernando Freitas blir ny fastighetsskötare
...efter Lasse som flyttar utomlands inom kort. Fernando har redan arbetat här och Mikael
Jonsson är kvar som huvudansvarig för vår förening. Sedan den 1 februari har EFS installerat
ett digitalt felanmälaningssystem på sin hemsida www.EFS.se. När du felanmäler den vägen
får du kvittens per mail att det är mottaget och sedan också mail, när det är åtgärdat.
Styrelsen har testat det, och det känns enkelt, men som alla system har det förstås några
barnsjukdomar.

Ny medlem
Vi hälsar Megan Rahimi välkommen till vår förening och Engelbrekts väg 69, hoppas du
kommer trivas lika bra som vi andra.

Lägenhetsnummer
Vid kontakt med styrelse, ekonomisk förvaltare och fastighetsskötare ska du alltid använda
det tresiffriga och unika lägenhetsnumret och inte Lantmäteriets fyrsiffriga (som är samma i
samtliga portar), detta för att undvika onödiga missförstånd.

Huvudsäkring
Ringer du fastighetsskötaren när din huvudsäkring löst ut står du själv för
utryckningskostnaden. Smart och kostnadsfritt är att istället kontakta trappombud eller
styrelse, som alla har nyckel. Dessa säkringar sitter per lägenhet i trapphuset.

Information via e-post?
Anmäl din e-postadress på www.turebergsalle.se så får du infobladet via e-post först av alla.
Dessutom kan listan komma att användas för annan akut information (ej reklam).

