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Corona/Covid-19: Tänk efter före!
Vi fortsätter visa hänsyn och social distansering, bistår grannar där det behövs – ”Vi möts och
kommer varandra nära, på avstånd!”. Trappombud gör extra torkning av knappar och handtag.
De flesta utemöbler kommer lämnas utomhus i vinter, så möjlighet att mötas där kvarstår.

Underhåll av soprum och tvättstugor
Det ligger i Brf:s underhållsplan härnäst och vi planerar nu för fullt. Det handlar om att måla
och uppgradera belysningen. Vi kommer att inleda hela arbetet med storservice av maskinerna i
båda tvättstugorna den 15/10. Måndagen 19 oktober påbörjas soprummet. Där har vi en del
logistik att lösa utifrån grunden att vi ”tar halva soprummet i taget” och stänger alltså av en dörr i
taget. Färgen blir fortsatt vit, men mer smutsavstötande. Arbetet utförs av Pigmenta och
APQel som tidigare rustade trapphusen. Mera detaljerad information kommer så vi kan hjälpas åt
att fungera med soporna och planera för vår tvättning.
Så här ser tidplaneringen ut:
Vänster tvättstuga avstängd – 15/10 samt 26/10 – 9/11.
Höger tvättstuga och hall avstängd – 15/10 samt 2/11 – 9/11
Container på plats 16/10 – 22/10. Packa den väl!
Förbereda soprummet – helgen (17/10-)18/10
Ingång till soprum 19/10 – 21/10 stora dörren på gavel–med nyckel! Några täckta kärl utomhus.
Ingång till soprum 22/10 – 26/10 lilla dörren med kodlåset. Flera täckta kärl står utomhus.
• Kan man avvakta lite med att kasta sopor dessa dagar underlättar det logistiken!

Legionellaprov ok – meddelas endast på detta sätt.
För femte hösten i rad har vi nu kollat kvaliteten på föreningens vatten. Vi tar prov på tre olika
ställen i föreningen och inte heller denna gång finns några tecken på förekomst av legionellabakterier. Resultatet meddelas endast på detta sätt.

Återvinning – försök med wellpapp och senare även plast
Sedan dryga två veckor har vi ett försök med en rullbur för återvinning av wellpapp, i syfte att göra
konkreta erfarenheter och dra lärdomar. Vänligen lägg wellpapp där när det finns plats!
Sortera övrigt utifrån de fraktioner vi har: kompost, kläder/textil/skor, mörkt glas, ofärgat glas,
metallförpackningar, tidningar, elavfall, batterier, glödlampor, mindre grovsopor samt brännbart.
Efter ommålning kommer även försök med plast att genomföras, med start 3/11.
Tack vare att vi sorterar ut dessa fraktioner beräknas vårt samlade koldioxidavtryck minska med
drygt 5 ton! Det motsvarar nästan utsläpp från 3000 mil med bensindriven personbil, eller 123 268
koppar kaffe från böna till kopp. Att sortera avfall gör skillnad – tillsammans gör vi skillnad!
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Försök med kompletterande trädgårdsavfallsåtervinning
Trädgårdsmästare Christer kommer att ställa ut svarta tunnor så man kan slänga sommarväxter,
blommor och ev trädgårdsrens i dessa under en period. Jorden som blir återvänder sedan till
föreningens planteringar framöver!

Filter till radiatorer
Luftintagen med filtren i radiatorerna är en del av lägenhetens egen ventilation och medlems
ansvar att hålla rent och byta. Smutspartiklar i luften varierar med lägenheters läge, så det är svårt
att ange hur ofta de behöver bytas. Vi brukar rekommendera rengöring varje år, precis som
köksfläkten, ”den andra änden av ventilationen”. Byte av filter inte mera sällan än vart tredje år
bygger på Brf:s egna erfarenheter. En gång om året samordnar vi inköp per trapphus med hjälp av
trappombud och EFS för de medlemmar som så önskar. I år sker beställning senast den 1
november. Beställningsblanketter med all information kommer separat i brevlådan.

Frågan om cykelplatser är i nästa fas
Styrelsen arbetar nu med nu nästa steg för att konkretisera uppgraderingen av cykelplatser inom
Brf utifrån den inriktning stämman gav. Konkretiseringen innebär en helhetslösning med
utseende, funktion, säkerhet, kostnader och förverkligande. De medlemmar som berörs närmast
ingår i arbetet såsom referensgrupp. Vi återkommer löpande med information.

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.

Hjärtstartare
Finns i porten till 71an.

Felanmälan
Vi har nu uppdaterat hemsidan med en särskild sida om felanmälan – ta gärna del av den innan
det blir akut – kontaktuppgifter finns även här nedan:
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