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Föreningsstämma och 15-årsjubileum med
tårta den 24 april 2014
Torsdag den 24 april 2014 kl
18.10 firar vi att Brf Turebergs
allé fyller 15 år i år! Samtidigt
passar vi på att prova ett upplägg med fika och mer informell möjlighet till dialog innan den mer formella
stämman. Plats är Turebergshuset, Sollentunasalen plan 13. Starttid: 18.10.
Kallelse med årsredovisning för 2013 delas ut i brevinkasten i början av april.
Motionstid till den 3 mars 2014
För att styrelsen ska kunna behandla ev
motioner ska de vara styrelsen tillhanda, i
skriftlig form, senast måndag den 3 mars i
föreningens brevlåda, Engelbrekts väg 63
eller via e-post: info@turebergsalle.se.
Sopa bort sanden – se till att portdörren
stängs!
Vintertid är det extra viktigt att vi hjälps åt
att hålla rent från sten och grus under portdörren så att den stängs och går i lås.
Det ska finnas sopborste och sopskyffel
vid varje in- och utgång.
Meddela omgående trappombudet om det
är något annat problem än grus som gör
att porten inte stänger ordentligt och du
själv inte kan avhjälpa.
Extra entréstädning i portar mot gatan
Under februari och mars gör vi en
extra städning varje vecka i de fem
portar som har entré från gatan,
där vi drar väldigt mycket
smuts.
Den extra städningen sker varje måndag.

Vårsopen
Som vanligt kommer vi att genomföra den
traditionella vårsopen när all snö har
försvunnit på gården.
Vi återkommer med datum.
”Välkommen till brf…”
För fem år sedan skickade vi ut välkomstbrevet som annars delas ut till alla nya medlemmar i alla brevlådor, som en liten påminnelse
om sådan information som vi tänker att man
bör ha som bostadsrättshavare i vår förening.
Vi gör om detta i mars, så håll utkik!
Portkodsbyte
Den 1 maj byter vi portkod igen, separat
meddelande kommer att delas ut i god
tid innan.
Styrelsen
Styrelsen nås enkelt via brevlåda i Engelbrekts
väg 63 och info@turebergsalle.se.
Föreningslokalen: lokalen@turebergsalle.se
073-983 58 68 (Elisabeth Andersson)
Parkeringsplatser: kassor@turebergsalle.se
0706-55 12 01 (Lotta Björk)
SBC bostadsrättstillägg, skadeanmälan:
0200-21 21 20
HissCraft: 08-755 26 50
Fastighetsskötare FSS:
felanmalan@turebergsalle.se
657 90 90 (8-16), 18 70 00 (akut/övrig tid)
Trappombud & styrelse kan byta huvudsäkring.
Comhem (TV, bredband, IP-telefon):
020-91 00 89
Gerts Lås & Larm AB: Hovslagarevägen 5,
Sollentuna, 08-35 41 00
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