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Föreningsstämma med rekorduppslutning 24/4
72 medlemmar på stämma – rekorduppslutning! Tack alla för uppvisat engagemang i
stort och smått, med tydliga gemensamma vägval framåt. Protokoll distribueras i
brevlådor inom kort.

Ny styrelse vald av föreningsstämma:
Magnus Blixt, ordförande
Lotta Björk, kassör
Anita Jansson, fastighetsansvarig
Elisabeth Andersson, trädgårdsansvarig
Joakim Knutsson, sekreterare
Anna Svedberg, ersättare
Ronny Nord, ersättare
Marianne-Charlotte Bergqvist, ersättare

Vårsop tisdag 2/5
Vi träffas på gården från klockan 17 för att under trädgårdsmästare Christers och
styrelsens ledning ta gemensamt ansvar för vår miljö på gården. Det finns olika
typer av uppgifter som kan passa var och en, plus viktig och trivsam samvaro
med grannar. Föreningen bjuder på grillkorv med tillbehör och kaffe!

Nytt trappombud 69an
Erik Lindqvist tar över som trappombud på Engelbrekts väg 69, då Connie Hwang
och Frank Huang flyttar till 65an. De är sedan januari flaggmästare, tillsammans
med Annica Magnusson.

Smart sophantering ger trivsel
Fyll gärna inifrån och ut, alltså de kärl som står innerst först. Lämna inga sopor på
golvet, dessa är i vägen och tas inte om hand av återvinningsföretaget. Lämna
soprummet som du själv önskar finna det, om alla gör vad man själv kan för att
göra rätt och sprida trivsel blir det mycket bra!

Lägenhetsfläkten är speciell i våra lägenheter
Våra lägenheter har ett särskilt system för frånluft, där köksfläkten ständigt går
och för ut luft från såväl badrum som kök och övriga rum. Den kan även forceras
ex vid matlagning eller dusch. Fläkten ska enligt instruktion rengöras årligen. Det
görs genom att kryddhyllan tas ner (fäst med två vingmuttrar på var sida). På
insidan står sedan instruktion om hur fläkt kopplas bort, öppnas, rengörs och
återmonteras. Om/när fläkten börjar låta kan du kontakta fastighetsskötare EFS
för byte, vilket faller inom bostadsrättshavares ansvar. Inluften går via filter i
elementen, om du behöver vädra mer så gör det kort och effektivt.

Fortsatt arbete med injustering av bergvärmesystemet
Vi kommer inom kort att ta fram en grund för fortsättningen, där
vi beaktar både fakta och initiativ som tillförts arbetet den senaste tiden. Vi kommer även
att öka informationen och återigen använda anslagstavlan och hemsida som komplement
till infobladet.

Välkomna nya medlemmar!
Bernt, Pierre och Marianne Åman Vestermark, nyinflyttade i 69:an.
Tomas och Imse Spragg Nilsson, snart nyinflyttade i 3:an.
Hoppas även ni kommer trivas i vår förening!

Storstädning av trapphus inklusive fönstertvätt mm
Storstädning sker under vecka 21. Tvättstugor och föreningslokal städas måndag
den 22 maj. Se till att trapphuset är tomt och gå försiktigt om golvet är vått.

Målning av dörrar på ekonomibyggnaden
Senvår eller försommar då vädret är målningsvänligt igen kommer dörrarna på
ekonomibyggnaderna att målas av EFS/Pigmenta. Skyltning sker tydligt.

Underhållsspolning av avlopp vecka 20 (15/5-19/5)
I infoblad 3 fanns fullständig information. Tillgång behövs till varje lägenhet.
Ungefär en vecka före aktuell dag kommer GR Avloppsrensning att dela ut
påminnelse i varje brevlåda.

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...

