Föreningsstämma & Motioner
Föreningsstämma planeras till måndagen 29 april, Restaurang Tureberg (Tors Backe).
Kallelse inkl årsredovisning delas ut i brevlådor senast två veckor innan.
Motioner som ska behandlas på föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 17
mars. Brevlåda Engelbrekts väg 63 alternativt info@turebergsalle.se.

Valberedningen behöver dig och ditt engagemang!

Fundera gärna redan nu om du har några tips på styrelseledamöter
eller -ersättare till föreningens aktiva valberedning. Man kan föreslå
sig själv, påverka genom att medverka! Kontakta valberedningen idag!

valberedning@turebergsalle.se
• Elisabeth Lööf, 63an
• Thomas Lindqvist, 67an
• Inga Kjellberg 3an

Var med och spara både kronor, säkerhet och bekvämlighet!

Nu är årstiden då det fastnar grus och snö under våra skor. Men var lossnar det?
Vi vill att alla är extra uppmärksamma på springan till ytterdörren och i hissdörrens
spår. Dörrarna fungerar inte som det är tänkt om det ligger grus, snö eller is i vägen!
Ta bort det helt enkelt. Det finns sopborste i trapphuset. Det är onödigt med extra
utryckningar av servicepersonal om det ”bara” handlar om grus/is. Det blir kyligt
om ytterdörren inte går igen och det blir jobbigt i trappan, om hissdörren inte går
igen. Vår städare kollar varje torsdag – men alla andra dagar får vi stå för själva!

Social samvaro i föreningslokalen?

På glöggminglet pratades det om att det vore roligt om vi kunde ha träffar i vår
gemensamma föreningslokal där de som vill kan mötas för fika, spel och kanske
något pyssel. Föreningslokalen kan hyras av medlem för privat bruk respektive
upplåtas utan kostnad för öppna aktiviteter som vänder sig till föreningens
medlemmar. Den ligger på markplan Engelbrekts väg 63, ingång från portalen.
Medlemmarna Marie och Ewa har nu ett konkret förslag på tisdagar jämna veckor,
kl 14-ca17, med start 5 februari. Första gången bjuder de på fika, ta gärna med
något att pyssla med som spel, handarbete… Titta in om du vill, eller skicka sms
till arrangörerna Marie Tjernström 073-7228080 eller Ewa Frisk 070-3720207.

Nya medlemmar

Välkomna nya medlemmar i 63an och 67an, hoppas även ni ska trivas i vår förening!

Facebookgrupp ”Brf Turebergs Allé”

På Facebook finns en sluten grupp som medlemmar kan gå med i för att utbyta
information medlemmar emellan. Det är inte en informationskanal från styrelsen.

Infoblad även på e-post?
Prenumerera på infobladet genom att ange din e-postadress på hemsidan
www.turebergsalle.se 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 alls informera.

