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Styrelsens sammansättning
Efter föreningsstämman den 24 april 2014
är styrelsens sammansättning:
Magnus Blixt
ordförande
Lotta Björk
kassör
Markus Alin
sekreterare
Anita Jansson
ledamot
Gilbert Berglund
ledamot
Gunnel Knutsson
ersättare
Joakim Knutsson
ersättare
Åke Persson
ersättare
Elisabeth Andersson
ersättare
Nytt upplägg på informell stund stämma
I år provade vi ett nytt upplägg, där den
informella stunden låg innan stämman,
uppdelad på olika ämnesområden. Styrelsen fann detta mycket bra och planerar att fortsätta på liknande sätt nästa år.
Biologisk avloppsrens
I samband med stämman delades ”Biologisk avloppsrens” ut till varje närvarande medlem. Denna jubileumsgåva är
tänkt att påminna om var och ens ansvar
för såväl det egna som för det gemensamma avloppet (där bostadsrättshavare
i princip står har ansvar fram till stående
– gemensam – stam). Du som inte var
på stämman kan erhålla din genom att
lägga en lapp i styrelsens brevlåda eller
skicka ett mail med detta önskemål.
Rabatt på kemiprodukter
Medlemmar i brf Turebergs Allé erhåller
20% rabatt på hela sortimentet som finns
på www.oceanbutiken.se
(tvätt/disk/städ/hygienprodukter) . Ange
”Turebergs allé” i fältet för ”present eller
rabattkod”.

Trädgårdsavfall
Gröna kärlet för trädgårdsavfall som står utanför soprummet töms måndagar udda veckor under april-november.
Om kärlet blir för fullt och tungt tömmer sophämtarna inte det, avvakta då till nästa tömning (eller använd de vanliga kärlen) om du
ser att kärlet är fullt.
Kärlet är endast till för trädgårdsavfall, ej emballage eller liknande.
Återvinning av kläder
Vi har slutit ett avtal med företaget Human
Bridge om återvinning av kläder och skor. Det
innebär att ett särskilt kärl för kläder och skor
har placerats i soprummet i anslutning till de
övriga återvinningskärlen utan kostnad för föreningen. Här kan alla sorters kläder och skor
lämnas. Innehållet sorteras manuellt av Human Bridge i Sverige dels för att kunna säljas
i organisationens second hand affärer i Sverige dels sändas som gåva till något av de länder som Human Bridge stöder. De kläder och
skor som inte kan återanvändas sänds till en
central hantering i Holland för bearbetning så
att de kan ingå i nya produkter. I utgångsläget
bedöms tömningsfrekvensen vara en gång i
veckan för detta kärl som betjänar ca 90 lägenheter.
Ytterligare information om den verksamhet
som bedrivs av Human Bridge finns i bifogad
bilaga.
För ev mer frågor kontakta Gilbert Berglund,
Turebergs Allè 3, 0707-25 05 50.
Föreningsidé och organisationsbarometer
Vi kommer att se över vår föreningsidé och
ta ett steg vidare med vår organisationsbarometer hösten -14. Vi kommer att avsätta
en söndag och ett par vardagskvällar så det
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finns utrymme för alla som önskar att
delta. Datum meddelas före sommaren!
Vårstädning trapphus, tvättstugor och
föreningslokal.
Tisdagen den 20 maj till senast torsdag
den 22 maj, genomför Alice Miljövård
vårstädning i våra trapphus, tvättstugor
och föreningslokal. Fönstertvätt samt
golvvård i entréer, hissar och på våningsplanen. Borttagning av damm, solk
och liknande. Sedan ett par år tillbaka
anlitar vi Alice Miljövård även för storstädning.
Vänligen ta bort blommor och ev. annat
från trapphuset och gå extra försiktigt ut
och in, medan golvet är vått (av vatten!).
Vi kommer att bona linoleummattan i
källarplanet i 65:an, 67:an och 3:an i år,
så undvik att gå ner, medan den torkar.
Vi ber trappombunden ta en extra koll att
trapphuset är tomt på lösa prylar.
Gemensam grill
På gården står en gemensam grill
redo att användas!
Den är stor nog för minst 10-15
personer och det är självklart
välkommet att grilla efter eller bredvid
varandra om glöden ändå finns redo.
 Det finns en koltändare i form av ett
skorstensrör (om man inte vill använda tändvätska).
 Detta ställs ovanpå grillen, fylls med
kol eller briketter.
 Under lägger man en tidningssida
och tänder på. Efter 5-10 minuter är
kolen färdig att hällas ut.
 Det finns flera galler, grilltänger och
halster.
Glöm inte att göra ren grillen efter dig
Rädda din gamla cykel?
Nu är det åter dags att rensa upp bland
cyklarna på gården, vår gemensamma
yta är ju begränsad och vi önskar förstås
att den i första hand används till cyklar
som används. Cyklar har märkts upp
med särskilda lappar, om du önskar be-

hålla din cykel måste du avlägsna den senast den15/6. De cyklar som då har sin lapp
kvar kommer att forslas bort.
Parasoll på gården
Vår gemensamma gård är en skön tillflyktsort. Mitt på dagen saknas dock möjlighet att sitta i skugga. Medlem har framfört
önskemål om parasoll vid ett av borden.
Styrelsen har beslutat att köpa ett parasoll
på prov. Huruvida det blir kvar eller ej avgörs av hur det används och tas om hand.
Parasollet måste vevas ned och vindsäkras,
vilket behöver göras av den som använder
det.
Vi är granne med ett bygge
Flera har uttryckt irritation över att
Bygget för oväsen med borrningar på
respektlösa tider. Vi har påtalat det både
från enskild medlem och från styrelsen.
De har satt tidsgräns för bullriga arbeten:
 Vardagar mellan kl 10 och 20
 Helgdagar mellan kl 10 och 15
Ombyggnationen beräknas vara klar xxx
(väntar på svar.)
Nytt trappombud i 5:an
Stefan Trimmel blir nytt trappombud i
Turebergs Allé 5, när föregående flyttar.
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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Trevlig sommar önskar styrelsen!

