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Nya Torkskåp
Den 26 augusti, första dagen med höstkänsla, fick vi våra nya torkskåp på plats.
Läs och följ nstruktionen på torkskåpet och
känn skillnaden.
Vi har även kopplat alla torktumlare och
båda torskskåpen till ett enkelt värmedon
för att spara el. Principen är att den uppvärmda frånluften från maskinerna används för att värma upp den kalla tillluften.

Kallmangeln i vänstra tvättstugan
Kallmangeln är ett samspel mellan teknik
och människa. På väggen finns instruktionen om vad mangeln behöver av oss. Ta
en stund och läs den - även om du manglat i många år.
Särskilt detta:
• Långa plagg, lakan etc. manglas utanpå mangelduken.
• Mindre plagg - kökshanddukar etc
manglas inuti duken
• Se alltid till att mangelduken är sträckt
och blir platt, när den rullas på. Släta
ut den.
• Se till att lakanet etc är sträckt och blir
platt, när det rullas på. Släta ut det.

HLR Utbildning
Kursen i Hjärt-och Lungräddning kommer
att ske onsdagen den 29:e oktober mellan
kl. 19-21 i vår föreningslokal (63:an).
Kursavgiften är 300 kr per deltagare och
betalas kontant på plats. Några enstaka
platser kvar, hör med Åke Persson om du
inte redan anmält dig: byfa@comhem.se /
070-4174470.

Gratis Kurs: Livet som bostadsrättsinnehavare
3 nov kl 18-20.30 erbjuder Bostadsrätterna
(där vi är medlemmar) en gratis kurs för dig
som är bostadsrättshavare och inte sitter i
styrelsen. Kursen tar upp det mesta
man bör veta för att kunna
påverka sitt boende - både
vad gäller själva föreningslivet
som den egna bostaden.
Anmäl dig via:
www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan,
kom ihåg att ange att vi är medlemmar. Deltagarantalet är begränsat, först-till-kvarn gäller.

Ny organisationsbarometer den 19 okt kl
16.00 – 18.00 …
…eller BRF:s Fyrarummare som vi nu kallar
den, när processen går vidare. Välkommen
om du inte varit med tidigare. Välkommen
igen om du har varit med tidigare. Vi prioriterar nya deltagare om det blir för trångt i föreningslokalen. Anmälan till Anita Jansson senast 15/10
Mail: anita.jansson@smconsult.se
Brevlåda: Engelbrekts väg 69
Tel: 0709/491030
Det blir ytterligare ett tillfälle i höst den 27
november kl 19.00.

Forts baksidan…
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Parkeringsplatser
I föreningen finns totalt 66 parkeringsplatser
med motorvärmaruttag (35 på gården och 31
på Engelbrekts väg).
Regler för att hyra P-plats:
• Endast personbil
1 parkeringsplats per lägenhet
Ägare till lägenhet som hyr måste
också vara ägare av bilen
Under hösten gör vi även ett försök med
stolpe för el-bil.
•
•

Brandvarnare
Några medlemmar har hört av sig ang
lägenhetens brandvarnare. I samband
med besiktning 2010 monterades brandvarnare i varje lägenhet, därefter övergick
underhållsansvaret till bostadsrättshavare.
När det är dags för batteribyte, vilket tyvärr
verkar hända tidigare än de tio år som vi
hoppats på, är det en sak för bostadsrättshavaren att ombesörja. Om brandvarnaren slutat fungera ska den bytas ut.
Önskar man en likadan som den som sattes upp så kan man höra av sig till styrelsen som har några på lager (200kr/st).

Användbara kontakter
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

Nyinflyttade

! Annika Moberg,

Turebergs Allé 3

! Gerd Blomdahl,

Turebergs allé 7

! Ann-Britt, Hjalmar och
Joakim Swärdhult,
Engelbrekts väg 69

Vi hälsar er välkomna och hoppas att
ni kommer att trivas här i vår trivsamma
förening!
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