Årsavgifter oförändrade
Styrelsen har beslutat att återigen hålla årsavgifterna oförändrade. Det är framförallt tack
vare riktigt låga räntor som detta är möjligt.

Varmt välkomna på gårdsglögg
Torsdag den 28:e november kl. 18:30 dukar vi fram glögg, saft, pepparkakor och annat gott
på innergården i vintermörkret och umgås glatt på vår fina gård

Städa tvättstugan efter dig
Alla medlemmar ska finna tvättstugan i gott skick! Städinstruktioner finns på väggen och i
välkomstbrevet till Brf som alla fått. Ni som tar hjälp av hemtjänst ansvarar för att informera.
Några tycker att vi börjat slarva, men å andra sidan har någon även uttryckt sin glädje över
att ”det var fint när jag kom” och någon har hjälpt en vilsen besökare till rätta. Det är väl så
vår förening vill fungera, när det behövs?

Snöröjning
Trädgårdsmästare Christer har hand om snöröjningen på vår gård, men framför portarna får
vi själva hjälpas åt. Borsta bort grus som fastnar i dörren! Trappombud ser till att det finns
snöskyfflar och sandhinkar vid resp port. Var och en skottar sin hyrda parkeringsplats.

Föreningslokalen
Under trapphusrenovering och även annars behöver hantverkare regelbundet ha tillgång till
föreningslokalen dagtid. Bokning genom lokalen@turebergsalle.se.

Radonmätning
Vi mätte radonhalten i fastigheten 2012 med resultat som låg långt under gränsvärdet. Det
bekräftade att vi inte har något byggnadsmateriel som krävde åtgärd, och att den markradon som alltid finns var låg. Enligt boverkets rekommendationer ska man mäta vart tionde
år. Eftersom vi bytt värmesystem begär kommunen att vi gör mätning redan denna säsong.
Vi planerar att påbörja den i december och den ska pågå minst två månader. Mätning sker i
alla lägenheter på markplan samt i en lägenhet per våning, i lägenhet närmast hiss-schaktet.
Aktuella bostadsrättshavare får direktinformation från styrelsen om hur det ska gå till.

Kontroll av legionellaförekomst i vattnet.
Sedan fler år tillbaka kontrollerar vi vattnet efter sommaren. Även denna höst ligger
värden för legionellaförekomst under gränsvärde, protokoll sätts på anslagstavla.

Nya medlemmar
Välkommen nya medlemmar i 65an och 71an, hoppas ni kommer att trivas i vår förening!
turebergsalle.se

Engelbrekts väg 63

info@turebergsalle.se

