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Corona/Covid-19: Tänk efter före! Vårsop i annan form
Vi visar hänsyn och social distansering där det är möjligt, att fortsätta säga hej till grannar är dock
minst lika viktigt som tidigare. Vårsopen, där vi alla samlas på gården och gör fint samt grillar korv,
är inställd, men för den som ändå vill ut och rensa med lite distans kommer uppgifter att anslås på
anslagstavla. I övrigt gäller det att försöka hålla hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena!
Du som sitter i karantän och behöver hjälp med inköp av livsmedel, läkemedel eller annat kan
vända dig till info@turebergsalle.se, ordförande Magnus Blixt 0705625113 så ser vi vad som kan
göras grannar emellan. Fler har redan hört av sig och vill bidra, men fler får plats!

Föreningsstämma – med möjlighet till poströstning
Föreningsstämma måndag 15 juni. Årsredovisning och kallelse delas ut i brevlådorna vilken dag
som helst, inkl förslag utifrån det uppdrag stämman gav styrelsen förra året om att utreda
möjligheter till fler cykelställ. Ingen förtäring serveras i år, ingen informell stund i anslutning till
stämman. Ju färre närvarande desto bättre ur smittspridningssynpunkt, därför har styrelsen
utifrån ny tillfällig lag beslutat om möjlighet till poströsta. Poströstning ger samtliga medlemmar
möjlighet göra sin röst hörd, även om möjligheter till dialog och samvaro uteblir. En fysisk stämma
måste sedan genomföras pga juridiska skäl, då räknas alla poströster såsom närvarande. Rutin för
poströstning delas ut med kallelsen och finns även på föreningens hemsida. Underskriven poströst
MÅSTE vara inlämnad i föreningens brevlåda eller via föreningens e-post senast 12 juni kl 21.00.

Medlemsportal – se dina avier mm
På föreningens förvaltares hemsida Nabo.se kan du logga in med Bank-id för att exempelvis se
dina avier, hur stor del av föreningen du de facto äger, vilka som sitter i styrelsen mm. Nabo har
även en ordlista och annan aktuell information för bostadsrättshavare.

Storstädning 12-13 maj
Efter renoveringen behöver nu fönster och golv i entréer samt hissar i trapphusen få sig en
vårstädning. Även föreningslokalen och tvättstugorna storstädas, de senare stängs av 12 maj. Brf
och Hema städ följer strikt Folkhälsomyndighetens regler:
• Ingen med minsta tecken på sjukdom kommer till jobbet.
• Avstånd hålls till alla medmänniskor.
• Hemas städare bär även handskar vid allt arbete.
Även källargångarna mellan förråden kommer att städas. Det görs två gånger per år. Tips till oss
alla: Städa bort dammet ur ditt eget förråd före den 12 maj.

Återvinning
Nya tag! Brännbart i brännbart, enbart elektronik (sådant som haft sladd eller batteri) i buren,
MINDRE grovsopor i avsett kärl. Tidningspapper, glas- och metallförpackningar i rätt kärl, tack!
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Plåtarbeten på taken
Under denna säsong har Brf anlitat ABC för att åtgärda skarvar och liknande i plåten på hustaken.
Detta för att försöka förhindra vattenläckage, som vi tyvärr råkat ut för några gånger de senaste
åren då det regnat från ovanligt håll. Medlemmar som bor högst upp samt de som bor näst högst
upp och som kan vara berörda har fått särskilt meddelande. Planeringen var att påbörja arbetet
efter påskhelgen, men även ABC har drabbats av virustiden, så planen verkar behöva flyttas fram
lite. Ingen medlem berörs av detta, men alla bör veta vad som pågår på taken framöver.

Anmäl din e-post för att även få info den vägen
Anmäl din e-post på hemsidan, så får du infoblad även digitalt, plus en del extra info som bara går
ut där. Du erhåller fortfarande pappersversion i lådan.

Gå med i Facebookgrupp för boende i Brf Turebergs alle
Det finns en stängd grupp på Facebook för medlemmar i Brf Turebergs allé, där man kan utbyta
tips, idéer, handlingshjälp och tankar medlemmar emellan.

Nya medlemmar till vår förening
Välkomna till nya medlemmar i 71:an, hoppas ni också kommer att trivas i vår förening
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