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Staketreparationen startar den 18 juni

Starten blir vid Turebergs Allé 3. Där gör vi prov med behandling av de
tryckimpregnerade staketdelarna för att få bra nyans. Därefter repareras staketet
runt gården, inklusive 71:an och 69:an. Nästa steg är planket vid parkeringen.
Slutligen sker målning av hela staketet. Det är GPBygg som gör jobbet. Vi håller
tummarna för fortsatt gynnsamt väder!

För medlem som bor med staket: Det är dags för berörda att frilägga

staketet och göra det åtkomligt för reparation och senare målning. Flytta undan
prylar och knyt undan växter, så det går att komma åt. Det finns även särskild
kantspade för att gräva bort gräsrötterna under staketet (se exempel i 65:an).

Är du bortrest i sommar? Kommer din p-plats att stå tom?

Bilarna på plats 1-24 samt 35 kommer att behöva flyttas under ett par dagar i
samband med reparations- och målningsarbetet. Det blir inte lång tid per bil och
ska ske i etapper. Det kan vi lösa genom samarbete. Du som har p-plats på gård
eller gata kan avvara din plats under några sammanhängande dagar kan meddela
Anita (0709-491 030, anita@turebergsalle.se) som samordnar.

Återvinning och soprum

Ibland har leverantören som ska tömma glas/metallåtervinning samt grovsopor
av olika anledningar missat att tömma. Då ligger förstås styrelsen på för att få
detta åtgärdat. Några gånger är det tyvärr vi medlemmar som lagt fel saker i fel
kärl (ex plasthandskar och plastkrukor i kärl för trädgårdsavfall), vilket gör att
det inte blir tömt. Härmed påminner styrelsen var och en att följa instruktion.
Sand/grus från egna uteplatser får förstås inte heller läggas i föreningens
rabatter.

Stäng ner golvvärmen i badrum/våtrum
Det är hög tid att stänga ner golvvärmen för sommaren och när du åker bort.
Även om du vrider vredet i botten stängs inte cirkulationen, vilket är en säkerhet.
Tack vare att våren startade med solvärme har vi i år kunnat ställa ner
värmesystemet lite tidigare än vanligt, vilket kompenserar energikostnaden efter
en något kallare vinter.

Miljötratt för att samla överbliven matolja

Missade du miljötratten som delades ut på stämma och vårsop? Ta en som finns i
soprum eller mellan tvättstugorna. Du som bostadsrättshavare ansvarar för
liggande stam, så det lönar sig att inte spola ner olja i avloppet i onödan.

Vatten – en ändlig resurs som kostar
•

•

Stänger du av duschen under tiden som du schamponerar
kalufsen sparar du ca 15 liter vatten. Plus all energi som går åt till
uppvärmning.
Stänger du av kranen när du borstar dina tänder sparar du ca åtta liter
vatten per dygn.

Gemensam grill

Gårdens grill är en gemensam nyttighet, stor nog åt många. Självklart är det
välkommet att haka på och grilla efter någon annan, om det inte finns plats
bredvid. Det finns en skorstenständare och tändkuber, men du behöver ha med
egen kol. Självklart diskar du tänger och annat du nyttjar samt håller rent och
snyggt, lägger på regnskydd på skåpet. Barnfamiljer håller ordning på sina barn
och lär dem att en grill alltid ska betraktas som potentiellt brännhet.

Vår gemensamma gård
Husdjur får förstås inte rastas på innergården. Hundar bör hållas kopplade, en och
annan granne är hundrädd.
Vilken skillnad det blir med spaljéerna och blomsterrabatter! Möblerna kommer vi
att måla under kommande vinter.

Hantering av personuppgifter – GDPR (Dataskyddsförordningen)
Se separat information ”Information till medlem i Brf om behandling av
personuppgifter” som delas ut till alla lägenheter i samband med infobladet.

Grannsamverkanslistan – uppdatera uppgifter och rutiner

För varje trapphus finns en grannsamverkanslista som är att betrakta som ett
register med personuppgifter. Syftet med grannsamverkan är enbart den enskilde
medlemmens säkerhet, med kontaktvägar om något akut som kräver insats skulle
ske. Dessa listor kommer respektive trappombud som vanligt att uppdatera inför
sommaren. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna samt om du vill lämna
kontaktuppgifter till anhörig. Grannsamverkanslistan förvaras framöver enbart hos
trappombudet och hos styrelsen. Du kan när som helst uppdatera dina
kontaktuppgifter eller välja att ta bort dom från listan. Om du skulle flytta så
gallras dina uppgifter bort.

Infoblad via e-post?

Prenumererar på infobladet genom att på hemsidan www.turebergsalle.se ange
din e-postadress och du 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.

Kontaktuppgifter felanmälan

Se anslag i trapphus (alt e-postutskick)!

