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Vårsop och Corona/Covid-19: Tänk efter före!
Stort tack till er som städade innergården förra helgen under den alternativa
vårsopen med fysisk och tidslig distans – men nog ser vi fram emot när vi åter
kan trängas lite kring grillen igen! För att kunna mötas mer utomhus har vi nu
förstärkt antalet utemöbler, så vi kan sprida ut oss men ändå mötas.
Vi visar hänsyn och social distansering, att fortsätta säga hej till grannar är minst
lika viktigt som tidigare – ”Vi möts och kommer varandra nära, på avstånd!”

Cykelrensning
Föreningens cykelställ är tänkta till medlemmars cyklar som nyttjas aktivt. Liksom tidigare år
märker vi nu ut de cyklar som ser ut att vara oanvända. Om din cykel fått en lapp behöver du ta
bort den senast 17 juni! Efter midsommar kommer den annars att bli bortforslad.

Föreningsstämma – med möjlighet till poströstning
Kallelse och handlingar har delats ut i brevlådor och skickats genom e-postlistan. Underskriven
poströst MÅSTE vara inlämnad i föreningens brevlåda eller via föreningens e-post senast 12 juni kl
21.00, anmälan till stämman senast 6/6. Har du förlorat blanketten för poströstning vilken delades
ut med kallelsen, meddelar du styrelsen för att få en ny, alternativt laddar ner på hemsidan.

Stäng ner golvvärme
Nu är det dags att stänga ner golvvärmen över sommaren, i syfte spara
energi. Vrid den vita termostaten medurs till bottenläge.

Återvinning – försök med wellpapp mot sensommaren
Mot sensommaren gör vi försök med att även återvinna wellpapp. Vänligen sortera enligt de
fraktioner vi idag redan har: Brännbart, Kompost, Tidningar, Glas, Metall, El-artiklar, Ljuskällor,
Batterier, Kläder och skor samt Mindre grovavfall. Be gärna någon om hjälp om du behöver!

Renoveringsfunderingar?
Kom ihåg att ta kontakt med styrelsen innan arbetet drar igång. Saxat från stadgar (se hemsidan):
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen såsom;
• ingrepp i en bärande konstruktion,
• montera anordningar på husets utsida,
• ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, eller
• annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till sådan väsentlig förändring enligt ovan, om inte åtgärden är till
påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Väsentlig förändring ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av anordningar och annat som är en följd av en väsentlig
förändring. Bostadsrättshavaren svarar för att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Om det behövs för husets
underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen,
demontera anordningar.”
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Grilldax!
Grillar är inte tillåtna på uteplats eller balkong, men grillarna på gården är stora nog åt många!
I skåpet bredvid finns tändkuber och grilltänger – lånar man något ser man förstås till att också
diska efter sig. Man tar med egen kol/briketter, men det är varmt välkommet att grilla efter
varandra så länge vi håller avstånd. Föräldrar ansvarar för att barn inte kommer nära heta grillar.
För dig som vill avstå tändvätskedoft är här en instruktion hur man använder tändröret:

Ta bort grillgallret.
Lägg 1-2 tändkuber
på en tidningssida.

Fyll tändröret med kol,
ställ ovanpå tändkuber.

Tänd fyr på papper/tändkuber.

Vänta tills det är glöd
(15-25min) – häll ut, fördela,
lägg på grillgaller - grilla!

Föreningen behöver en valberedning!
Föreningens valberedning föreslår ny styrelse samt nivå på arvoden och är en för framtiden viktig
funktion med stor möjlighet till påverkan. Föreslå dig själv eller någon annan du har förtroende för
till valberedning@turebergsalle.se eller genom kuvert i föreningens låda – innan 12/6, så val kan
göras på stämman.

Åka bort i sommar?
Erfarenhetsvis vet vi att det är väl värt att testa batterier i lägenhetens brandvarnare innan man
åker bort. Det kan även vara klokt att meddela kontaktuppgifter till trappombud, om något akut
skulle hända med lägenheten.

Anmäl din e-post för att även få info den vägen
Anmäl din e-post på hemsidan, så får du infoblad även digitalt, plus en del extra info som bara går
ut där. Du erhåller fortfarande pappersversion i lådan.

Gå med i 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, handlingshjälp och tankar medlemmar emellan.
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