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Container på gården
Onsdagen 10/1 till onsdag 17/1 kan du som är medlem och
bostadsrättshavare slänga skrymmande grovsopor och julgranar, vilka inte får
kastas i vårt gemensamma soprum. Observera! Till grovavfall räknas inte byggoch rivningsavfall, farligt avfall, el-avfall, förpackningar, matavfall eller avfall som
ryms i det vanliga sopkärlet. Elektroniskt avfall (sådant som har sladd eller
batteri) ska kastas i elektronikburen i soprummet och inte i containern. Detta både
för miljöns skull som för de onödiga extra kostnader som annars uppstår.

Obligatorisk ventilationskontroll
Påminnelse: skapa tillträde till lägenhet samt montera ner kryddhylla och se till
att ventilationen är tillgänglig vid besiktningstillfälle nedan. Se information som
delats ut i brevlådorna i december!
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Stämma
Föreningsstämma planeras till måndagen 23 april. Kallelse inkl årsredovisning delas ut i
brevlådor senast två veckor innan.

Motioner och tips till valberedning
Motioner som ska behandlas på föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 15
mars. Fundera gärna redan nu om du har några tips på styrelseledamöter eller -ersättare
till föreningens aktiva valberedning.

Bra att sortera ut matavfall!
Visste du att vår förening sorterar ut nästan 5 700 kg matavfall under ett år? Det är bra
jobbat tycker både miljön och Sollentuna Energi och Miljö som använder vårt matavfall
till biogas och biogödsel. Sorteringen av matavfall kommer att bli viktigare under 2018 så
kom ihåg att fortsätta sortera ut matrester och använd alltid den bruna pappåsen och
släng i de bruna sopkärlen. Behöver du fler påsar så finns de i soprummet.

Ny hyresgäst

Föreningens stora lokal har fått ny hyresgäst: BlueDent. Det planeras för
tandtekniskt laboratorium och även tandläkarmottagning. Varmt välkomna!

Välkomna nya medlemmar!
– vi hoppas även ni kommer trivas i vår förening!

Infoblad via e-post?
Den som prenumererar på infobladet genom att på hemsidan
www.turebergsalle.se ange sin e-postadress får information innan den delas ut i
brevlådorna. Viss information går även enbart ut den vägen, då den inte kräver
samma arbetsinsats och alternativet är att inte gå ut alls.

Hjärts
ta
Finns rtare
i entr
71an! é

