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Vattenavstängning!
Onsdag 22 juni planeras en vattenavstängning för omkoppling i undercentralen.
• Allt vatten avstängt kl 9-11
• Varmvattnet åter först ca 15
Se detta som en förhandsinformation. Så snart vi får det definitivt bekräftat
kommer vi att sätta upp och/eller dela ut lappar om detta, skriva på
projektbloggen samt skicka ut e-post på e-postlistan. I dagsläget verkar det inte bli
någon planerad el-avstängning förrän efter midsommar.

Energiomläggning
Fram till midsommar sker borrning, grävning och ihopkoppling.
När allt är klart vidtar återställning. Allt verkar fungera enligt
plan. Senaste info ständigt på projektbloggen, se hemsidan.

Resa bort?
För att minska risk för kostsam vattenskada: stäng av vatten till
diskmaskin (grå ratt framtill på köksblandare om den är
original) och ev tvättmaskin om du reser bort. Uppdatera gärna
kontaktinfo hos ditt trappombud så du kan nås om det skulle
behövas. Kontrollera brandvarnarens funktion och batteri (om
den piper är det dags att byta), tidigare sommar har några gått
igång. Kom ihåg tidning samt ordna tömning av post!

Stäng grinden och hälsa på dina grannar
Föreningen har genom åren varit hyggligt förskonad från
tråkiga incidenter på gården, sannolikt mycket tack vare
vaksamhet mellan grannar och en kultur där vi säger hej till
varandra på gården. Att stänga grindar efter oss säger polisens
erfarenhet också gör stor skillnad.

Cyklar bortrensas
Det är alltid trångt om platser i våra cykelställ, utredning pågår.
Cyklar som verkar oanvända har lappats med orange/röd lapp
– om denna inte tas bort kommer cykeln bortforslas 20/6.

Nytt vårdträd
Den sjuka sälgen har som vi alla sett tagits ned, när borrning och annat är klart
kommer den att ersättas av nytt vårdträd.

Ny hyresgäst
Från 1/7 har vi lyckats finna en ny bra hyresgäst: Medic Recruit, ett
bemanningsföretag för läkare och sjuksköterskor. Varmt välkomna!

Skyltar ”Ej reklam” + nytt namn på brevlåda?
Leveransen blev tyvärr försenad, men nu kommer dessa monteras snarast. Genom
en vingmutter på insidan av din brevlåda kan du smidigt ange om du önskar
reklam eller ej. Dessa har utprovats i 7an och är ett steg i att hålla rent, snyggt och
enhetligt i våra trapphus. Observera: Eventuella ändringar av namn på brevlådor
anmäls till trappombud eller styrelse, som skyltar om.

Tvättstugan
Innan du manglar: läs instruktionen.
Felanmälan: Om något inte fungerar felanmäler du det.
Lämna alltid tvättstugan så som du själv önskar finna den.

Välkomna nya medlemmar!
Lucas Möller, turebergs Allé 5
Leila Derogar, Turebergs Allé 3
Hoppas ni också kommer trivas i vår förening!

Infoblad via e-post?
Den som prenumererar på infobladet via hemsidan www.turebergsalle.se får
informationen innan den delas ut i brevlådorna...

