Informationsblad

6-2016

Elavstängning!
Dels för att uppgradera kapaciteten, dels för att koppla ihop systemet.
Två tillfällen c:a 30 min samma dag.
Tips: Starta inte tvättmaskinerna under aktuell tid för elevbrottet. Då
slipper vi återställningsproblematiken.

Energiomläggning
Som alla säkert redan sett av anslagen räknar vi med upp till två veckors
försening av starten.
Vi har backup för det som kan behövas. Under hösten kommer vi att ställa in
radiatorerna i varje bostadsrätt efter det nya värmesystemet.

Trappombud 7an
Gunilla Thunell biträder Marie Tjernström i 7an i rollen som trappombud.

Namnskyltning i trapphus
Det är föreningen som skyltar om i trapphus, på brevlådor och på tidningsställ.
Har något blivit fel eller något förändras meddelar du styrelse eller trappombud!

Dörrstopp i källarförråd
På källardörrarna har nya dörrstopp monterats. De fungerar om man trycker ner
dem hårt. Kom ihåg att lossa dem, genom att trycka ner den lilla spärren med
foten, när du stänger dörren efter dig.

Ang återvinning
Hushållssopor - packa tätt och fördela rätt! Kartonger lämnas med fördel vid
återvinningsstation (ex Sollentunavallen eller vid Simhall).
Grovsopor: Ska få plats i kärl, eller köras bort. Brännbart läggs i hushållsopor.
Glas i rätt behållare: färgat respektive ofärgat.
Elburen: enbart elavfall, som har sladd eller haft batteri.
Papper: endast tidningar och brev, ej kuvert eller postit med lim som förstör.
Metall: Om alla i Sverige skulle lämna in sina kapsyler till återvinning räcker
stålet till 2200 bilar per år! Ingen kan göra allt, alla kan göra något, vi erbjuder smidig
återvinning av metallförpackningar.

Storstädning 5-6/9
Storstädning av hela trapphuset utom fönstren, som vi tog i våras,
tvättstugor och föreningslokal.
Tänk på att det kan bli halt under skurningen av entréerna.

Kurs: Livet i en bostadsrättsförening
Kursen tar upp det mesta en bostadsrättshavare bör veta för att kunna påverka
sitt boende, både vad gäller själva föreningslivet och den egna bostaden. Tisdag
22/11 kl 18-20.30, men hög tid boka en plats innan de tar slut:
www.bostadsratterna.se. Normalpris 2500kr, men då vi är medlemmar i
Bostadsrätterna är kursen utan kostnad för dig som bostadsrättshavare i brf
Turebergs allé.

Välkomna nya medlemmar!
Bertil Myhr, Engelbrekts väg 65
Lena Nilsson, Engelbrekts väg 63
Hoppas ni också kommer trivas i vår förening!

Infoblad via e-post?
Den som prenumererar på infobladet via hemsidan www.turebergsalle.se får
informationen innan den delas ut i brevlådorna...

