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Corona/Covid-19: Tänk efter före!
Vi visar hänsyn och social distansering, att fortsätta säga hej till och bistå
grannar är minst lika viktigt som tidigare – ”Vi möts och kommer varandra
nära, på avstånd!”

Lackning av ytterdörrar
På grund av sjukdom fick vi planera om, ny plan att dörrar lackas vecka 35.

Återvinning – försök med wellpapp
Nu gör vi försök med att även återvinna wellpapp. Det hela bygger på att var och en sorterar sitt
avfall enligt de fraktioner vi idag redan har, ser till att lägga i rätt kärl, så utrymmeseffektivt som
möjligt: Brännbart, Kompost, Wellpapp, Tidningar, Glas, Metall, El-artiklar, Ljuskällor, Batterier,
Kläder och skor samt Mindre grovavfall. Be gärna någon om hjälp om du behöver!

Com hem – TV-utbudet enbart digitalt, analog TV släcks snart ned
Vi vill återigen påminna att 8 september kommer Comhem att digitalisera tv-utbudet i föreningens
fastigheter. Det var först planerat att genomföras i april men sköts upp p g a rådande
världssituation. Om du i dagsläget tittar analogt behöver du ändra till digital-tv. Hur du gör hittar
du på comhem.se/digitalisering alternativt ringer Comhem direkt 020-91 00 89.

Vatten, värme, avlopp, el – system där vi alla hänger ihop
Det är dags för en påminnelse, medan det är lugnt. Hösten 2018 fick alla ett ex av ”Välkommen till
Brf”, ett ex finns även mellan tvättstugor samt på hemsidan turebergsalle.se. Det är klokt att åter
läsa på om:
➢ Ansvaret för att regelbundet rensa sitt avlopp och vara aktsam på vad man spolar ner.
➢ Inte vänta tills det blir stopp i golvbrunn eller de egna rören fram till vertikal stam –
högtrycksspolning finns att låna i föreningen och vaskrensare är också en god idé att använda
regelbundet.
➢ Stänga av golvvärmen över sommaren eller när du åker bort, för att spara el och bergvärme
(vrid ratten i botten medsols).
➢ Ha koll på hur du gör, om elen går i lägenheten (huvudsäkringen).

Renoveringsfunderingar?
Kom ihåg att ta kontakt med styrelsen i god tid innan arbetet drar igång.

Föreningslokalen
Vi har en mindre föreningslokal som medlemmar kan låna mot en mindre avgift om man har
gäster och ändå vill ha lite social distans. Det finns bäddsoffa och två enkla extrasängar, badrum
och litet pentry, kostar 200kr per dygn. Nota Bene att föreningens leverantörer kan behöva
tillfällig tillgång till badrum och ev även lunchutrymme vardagar.
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Gemensamma nyttigheter
I vår förening har vi tillgångar som man som medlem vid behov kan låna, ex bord och stolar,
popcorn-maskin, kaffetermosar. Ta kontakt med styrelsen i god tid om du vill låna!

Grilldax!
Grillar är inte tillåtna på uteplats eller balkong, men grillarna på gården är stora nog åt många!
I skåpet bredvid finns tändkuber och grilltänger – lånar man något ser man förstås till att också
diska efter sig. Man tar med egen kol/briketter, men det är varmt välkommet att grilla efter
varandra så länge vi håller avstånd. Föräldrar ansvarar för att barn inte kommer nära heta grillar.
För dig som vill avstå tändvätskedoft är här en instruktion hur man använder tändröret:

Ta bort grillgallret.
Lägg 1-2 tändkuber
på en tidningssida.

Fyll tändröret med kol,
ställ ovanpå tändkuber.

Tänd fyr på papper/tändkuber.

Vänta tills det är glöd
(15-25min) – häll ut, fördela,
lägg på grillgaller - grilla!

Vattna blommor på balkong med varsamhet för hur mycket som droppar ner under!
Om din granne ovanför missar detta påtalar du det vänligen direkt till denna.

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.

Hjärtstartare
Finns i porten till 71an.
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