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Påminnelse: Informationsmöte 3 april, Stämma 24 april
Informationsmöte om golvvärme måndag 3 april kl 19.00-20.30, Scandic Star
Hotell Aniaraplatsen, plan 8. Kom i tid, hissfärd innan!
Stämma 24 april kl 19.00, Scandic Star Hotell. Kallelse kommer nästa vecka i
brevlådan, inkl inkommen motion och två propostioner.

Vårsop
Årets Vårsop kommer att bli en vardagskväll i slutet av April eller början av Maj.
Exakt datum kommer att publiceras på anslagstavlor inom kort.

Nytt vårdträd
Sätts i jorden närsomhelst! Det kommer förstås ta sin tid tills det är lika mäktigt
som det förra, men föreningen är ju tänkt att finnas i många, många år än och vi
måste idag planera och agera utifrån såväl nutid som framtid.

Earth Hour lördag 25/3 kl 20.30-21.30
Föreningen deltar liksom tidigare genom att släcka gårdsbelysningen under Earth
Hour. Delta gärna du med genom att tända ljus och stänga ner så mycket el som
möjligt denna timme.

Elementfilter – ny chans samordnat byte
Du lämnar beställning av elementfilter senast den 30 mars till ditt trappombud,
som har underlag för samordnad beställning inkl prisuppgifter.

HLR-utbildning genomförd
Det blev en mycket uppskattad och lyckad utbildning för de 11 deltagare som
genomgick denna kurs. Samtliga blev också tilldelade kompetenskort och
intyg utfärdad av HLR rådet.

Samordnad underhållsspolning av avloppsstammar i maj –
både horisontell och vertikal – både bostadsrättshavares och gemensamt
ansvar.
Vi anlitar GR avloppsrensning AB och har fått ett bra helhetspris på totalt 80 tkr
inkl moms. Kostnaden per avlopp i bostadsrätt har vi beräknat till 200:- inkl
moms. Alltså 400:- resp. 600:- beroende på om man har två eller tre avlopp.
Kostnaden läggs på avgiftsavin följande kvartal. Jämförelse: ”En enstaka rensning i
normalt fall kostar 1613:- inkl moms och med rotavdrag, ej jourtid”.
Se baksidan för vilket datum som gäller din lägenhet!

Måndagen den 15 /5
Tisdagen den 16/5
Onsdag den 17/5
Torsdag den 18/5
Fredag den19/5

Servicebyggnad, källare, servicegropar och lokaler
Turebergs Allé 3 och 5
Turebergs Allé 7 och Engelbrekts väg 63
Engelbrekts väg 65 och 67
Engelbrekts väg 69 och 71

Arbetet pågår mellan kl 8.00 och senast 16.00. GR arbetar nerifrån och upp och
behöver tillgång till hela huset under arbetet. Cirka 10 dagar innan kommer info i
varje brevlåda, om att vi ska tömma skåpet under diskho och handfat och se till att
avloppen är åtkomliga, plocka bort eventuella mattor, samt ta kontakt om vi har
ensamma husdjur hemma (bör undvikas). Ytterdörren är inte helt stängd, då
slangen går till spolbilen. GR arbetar med två spolbilar, en per hus.
Om du inte själv har möjlighet att vara hemma, kan du ställa låset i serviceläge
eller be granne om nyckelhjälp. Har du praktiska frågor, vänd dig till trappombud
eller styrelse. Vi ser fram emot samma smidighet som vid värmeinjusteringen före
jul.

Infoblad via e-post?
Den som prenumererar på infobladet genom att på hemsidan
www.turebergsalle.se ange sin e-postadress får information innan den delas ut i
brevlådorna...

