Föreningsstämma & Motioner
Föreningsstämma 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 22
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 styrelseersättare som du kan delge föreningens aktiva
valberedning. Man kan även föreslå sig själv.
Påverka genom att medverka! Kontakta valberedningen idag!

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

Jubileumsfest!
Detta är året då vår fina förening firar 20 år och då slår vi på stort och anordnar en
jubileumsfest på vår fina gård eftermiddag söndag 25:e augusti. Samanta Hollis i
styrelsen skulle jättegärna vilja driva detta roliga projekt tillsammans med några
föreningsmedlemmar utanför styrelsen. Känner du dig festfixarsugen kontakta
Samanta via samanta.hollis@gmail.com alt brevlåda Turebergs allé 3.

Ingen parkering på gården

Det är smidigt att kunna åka in på gården när man ska lasta i och lasta ur, men
gården ska inte användas som parkeringsplats – i synnerhet inte våra fina
gräsmattor, vilka får skador för lång tid även av kort tids parkering.

Ny fastighetsskötare + Energideklaration 27 mars

Dan ”Luppen” har lämnat över till Jim, fortfarande EFS AB.
Obligatorisk energideklaration av fastigheten genomförs 27 mars.

Debitering av el nov-jan först i maj

På grund av tekniska problem så kommer debitering av el som avser
november-januari vara med på årsavgiften i maj i stället för april.

Dags att smörja lås och gångjärn i dörrar och fönster
Våra dörrar och fönster behöver årlig smörjning (gångjärn, handtag och lås), helst
med någon sprayolja (fetare olja drar åt sig damm, hälsar fastighetsskötare).

Social samvaro i föreningslokalen?

Titta in om du vill någon tisdag, 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!

Snart är det vår!

