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Föreningsstämma och motioner
Föreningsstämma måndag 27 april, Scandic Star Hotell. Kallelse och årsredovisning delas
stadgeenligt ut i brevlådorna senast två veckor innan stämman.
Motioner som ska tas upp på föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 13 mars.
Mejla info@turebergsalle.se eller lägg i föreningens brevlåda Engelbrekts väg 63

Nyfiken på att utvecklas i en arbetande styrelse? Föreslå kandidater!
Påverka genom att medverka! Tipsa valberedningen redan idag – om dig själv, eller någon
klok granne som vill vara med och dra sitt strå till stacken och på köpet få möjligheter lära sig
ett och annat (utbildning ingår). Lägg kuvert märkt ”Valberedning” i föreningens brevlåda i
63an eller mejla valberedning@turebergsalle.se eller tala med Elisabeth Lööf 63an, Thomas
Lindqvist 67an eller Inga Kjellberg i 3an. Valberedningen lägger förslag till stämman, som
väljer företrädare bland föreningens medlemmar att förvalta föreningen för ett år i taget.
Nota Bene: I vår styrelse är även ersättare aktiva i det vardagliga arbetet och på möten.

Cykelställ
Stämman 2019 gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheter till fler cykelställ, inte minst
fler med tak. Till stämman 2020 kommer underlag presenteras med förslag på fortsättning.
Det är ett stämmobeslut där varje medlem/lägenhet har en röst (med möjlighet till ett
ombud) och majoritetsbeslut råder. Se stadgar o kommande kallelse för mer information.

Radondosor
Nu är det strax dags att plocka ner radondosorna för er som är med och mäter. Eftersom
mättiden ska vara minst två månader, räknar vi med att ni tar ner dem, när det börjar närma
sig mars, om ni inte har särskilda skäl att avvakta lite. Har du registrerat på internet, glöm
inte att logga in och registrera slutdatum!
Lägg dosorna och blanketten (oifylld om du registrerat på internet) i kuvertet och lägg
kuvertet i gröna brevlådan i soprummet. Den rymmer inte så många kuvert, så vi tömmer
den regelbundet, men den kan fyllas snabbt. Skulle du finna den full kontakta
fastighetsansvarig Anita Jansson 0709 - 491030, tack!
Vi skickar in dosorna till Radonova som bearbetar informationen och återkopplar resultatet.
När vi fått det återkommer vi med vidare info. Sist låg värden långt under gränsvärden.
Vi tackar redan nu de medlemmar som denna gång deltagit i Brf:s skyldigheter att mäta
radonhalten med ungefär tio års mellanrum.
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Trapphusrenoveringen
Projektet är färdigt och arbetet har gått väldigt smidigt. Tack till alla
medlemmar som medverkat och ett särskilt tack till trappombuden för
engagemang och fint samarbete i respektive trapphus. Det känns roligt att
så många uttryckt sin uppskattning över detta lyft. Det känns värdefullt att
vi tog tag i sprickorna mellan husblocken, som uppstår under en 20årsperiod. Med bytet av armatur även i portalerna utomhus är Brf nu helt
fri från kvicksilverlampor, vilket också känns bra.
Ibland frågar medlemmar efter tips på bra hantverkare. Handlar det om målare och
elektriker kan vi säga, att vi är mycket nöjda med de vi haft att göra med under fyra
månader. Skulle några medlemmar vilja åtgärda sprickor i lägenheternas fönsternischer, kan
det vara smart att försöka samordna en sådan insats.

Information till hemtjänsten
För fyra år sedan spred vi information till hemtjänstpersonal som arbetar hos medlemmar i
föreningen. Vi har märkt att det är dags igen! Vi kan inte ställa krav utan att informera om
hur vi vill ha det och det vore olyckligt om någon beskylls utan orsak. Flera medlemmar har
agerat och gett direkt information vid behov, vilket nog är en förutsättning för att det ska
fungera som vi vill. Denna gång adresserar vi informationen till tre parter (se bilaga).
Medlem har huvudansvaret för att informera sin egen hemtjänst. För att andra ska kunna
hjälpa till med information vid behov delar vi ut meddelandet till samtliga medlemmar och
några extra till trappombuden. Dessutom lägger vi några i tvättstugan och i soprummet, så
kan den som behöver kan hämta där.

Anmäl e-post för att även få info den vägen
Anmäl din e-post på hemsidan, så får du infoblad även den vägen. En del extra info går
enbart ut den vägen. Du erhåller fortfarande pappersversion i lådan.

Facebookgrupp för boende i Brf Turebergs alle
Det finns en stängd grupp på Facebook för medlemmar i Brf Turebergs allé, där man kan
utbyta tips, idéer och tankar medlemmar emellan. Just nu kan man bland annat följa en
pågående köksrenovering…

Hjärtstartare & Återsamlingsplats
Hjärtstartare finns i porten till 71an. Återsamlingsplats om något händer: flaggstången.
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