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Ny styrelse 
Den nya styrelsen på plats! Varmt välkomna till jobbet önskar vi:  
Marianne Ericsson, ordförande 
Annika Krynicki, vice ordförande  
Pernilla Riben, sekreterare 
Johan Borgert, vice sekreterare 
Johan Ferenius, ekonomiansvarig 
Matilda Mattisson, ledamot 
Emma Sundh, ledamot 
Carl-Johan Redell, suppleant 
Fredrik Krantz, suppleant  
Thomas Ernald, suppleant 
Martin da Fonseca, suppleant 
 

 
Extrastämma 
Då var det dags för extrastämma i och med de nya stadgarna. Vi kommer även välja ytterligare 
en ledamot till styrelsen och ny valberedning. Passa också på träffa nya styrelsen, att ställa 
frågor och dricka en kopp kaffe och gokaka!  
Datum: Måndag den 9 april 2018 
Plats: Föreningslokalen, Aprilgatan 8 
Tid: Stämman börjar kl 19.00 slutar senast kl 21.00 
Närvaroavprickning pågår från kl 18.30. För att underlätta avprickning, ha gärna ditt 
lägenhetsnummer tillgängligt. 
 

 
Gårdsstädning  
Nu vankas det gårdsstädning och den mysiga, obligatoriska korvgrillningen. Den 22 april 
klockan 10.00 tar vi fram trädgårdsmöbler och piffar våra vackra gårdar inför ännu en varm och 
härlig vår och sommar. Varmt välkomna! 
 
Äntligen gårdsfest! 
Boka in lördagen den 2 juni mellan 15.00-22.00. Då är det dags för härlig gårdsfest på 
Järnekens innergård. Förutom en fenomenal lineup av artister kommer det även finnas mat och 
dryck till försäljning. Och trevliga grannar så klart.  
För att delta i festligheterna: Bli medlem i föreningen Tellus natur och kultur genom att swischa 
100 kronor till Kerstin Malmgren: 070-484 84 81.  
Ps. Stort tack till alla er som ordnar detta fantastiska.  
 

 



#kransenloppis  
Som om det inte vore nog med skoj så anordnas Midsommarkransens loppis, #kransenloppis, 
den söndagen den 3 juni mellan klockan 11.00-15.00. Det blir folkfest med musik, mat och 
återbruk i stora delar av Midsommarkransen. Boende i Midsommarkransen får sälja (på 
trottoarerna vid Vattenledningsvägen och Tegelbruksvägen) och alla boende i Tellusborg BRF 
är givetvis välkomna att ställa sig på innergårdarna och sälja. Vi hoppas på fint väder! 
 

 
Soprummen 
Ni är fenomenala på att källsortera (heja!), men kom ihåg att hålla snyggt och städa efter dig. 
Våra soprum har hårt tryck och är beroende av allas omtanke. Tack på förhand.  
 
Nästa expeditionstid 
Måndagen den 9 april klockan 18:00 – 18:45 är nästa gång expeditionen är öppen ifall du har 
frågor eller funderingar.  
 
Kontakt med styrelsen 
Vill du komma i kontakt med styrelsen? Mailadressen är styrelsen@tellusborg.com, adressen till 
brevlådan är Aprilgatan 8. 
 
Har du något du vill felanmäla gör du det som vanligt direkt till Riksbyggen. Du kontaktar dem via deras 
hemsida, www.riksbyggen.se, eller via telefon 0771-860 860 (öppet dygnet runt). 
 

 

Styrelsen önskar alla en riktigt underbar försommar! 
 


