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Hej alla Tellusborgare!
Här kommer årets första infoblad och styrelsen vill med detta berätta om vad som hänt och händer i vår
förening. Du kan också få aktuell information, svar på de vanligaste frågorna och annan bra information
på vår hemsida www.tellusborg.com.

Rapport från stämman
Den 27 februari hölls vår ordinarie föreningsstämma och drygt 40 medlemmar deltog. Då valdes
föreningens styrelse för kommande år. Styrelsen har haft sitt första konstituerande möte samt ett första
ordinarie styrelsemöte. På stämman behandlades även de motioner som kommit in. Arbetet med de
uppdrag styrelsen fick efter beslut av stämman pågår . Vi återkommer med information om detta så snart
det är möjligt. Protokollet från stämman finns att läsa på vår hemsida.
Styrelsen 2014
Helen Neiglick – ordförande (Silverpoppeln)
Lisa Knudsen – vice ordförande (Järneken)
Johan Ferenius – ekonomiansvarig (Järneken)
Martin da Fonseca – sekreterare (Silverpoppeln)
Pernilla Riben – vice sekreterare (Cypressen)
Therese Svensson – ledamot (Silverpoppeln)
Britt-Marie Karlsson – ledamot (Silverpoppeln)
Paul Macksey – ledamot (Silverpoppeln)
Anna Lekvall – suppleant (Järneken) – avgått p g a flytt
Jenny Stake Fredriksson – suppleant (Silverpoppeln)
Marcus Ström – suppleant (Järneken)
Vill du ha kontakt med styrelsen når du oss via mail: styrelsen@tellusborg.com eller på
Föreningsexpeditionens öppettider.

Föreningsexpedition – nya öppettider

Expeditionen har från nu öppet måndagar jämna veckor mellan kl.19:00 – 19:45.
Välkommen!

Elmätare

Det har kommit till styrelsens kännedom att skåpen till elmätarna vid ett antal tillfällen brutits upp.
Mätarna behöver inte läsas av manuellt utan detta sker automatiskt. Om du ändå vill läsa av elmätaren så
kontakta styrelsen så hjälper vi dig att låsa upp skåpet.

Röjning av vindar
I gångarna på våra vindar står kartonger, kylskåp med mera. Ur brandsynpunkt får det inte stå saker i
gångarna utanför våra förråd och vi ber er därför att inte ställa ut saker i gångarna. Senast den 30 april
måste dessa saker vara borttagna. Det som står kvar därefter kommer att forslas bort och slängas. Om ni
har saker i era förråd som ska slängas så passa på vid vårstädningen då container kommer finnas på plats.

Källare
Källaren på Ringdansvägen 1F är i dåligt skick och mycket fuktig och kommer därför att tömmas och
saneras. Samtliga förråd kommer att rivas för att senare ersättas. Det innebär att de medlemmar som

idag har förråd i denna källare måste flytta sina saker senast den 30 mars. Information har tidigare gått ut
till berörda medlemmar.

Depositionen för att få nyttja Relax och Gym blir avgift

Vi kommer att omvandla den tidigare depositionen som vi betalat för att få nyttja Relax respektive Gym
till att vara en avgift. Avgiften kommer att vara 500 kr för Relax respektive Gym och gäller tills vidare.
Skälet till denna ändring är att vi har en del kostnader, både i administration och i underhåll för dessa
utrymmen.
Vill du inte nyttja Relax och/eller Gym och tidigare betalat in depositionsavgiften så meddela styrelsen
detta via mail eller på Föreningsexpeditionen, senast den 31 maj så återbetalas depositionen. Vi behöver
då namn, personnummer, lägenhetsnummer samt till vilket konto du vill att pengarna ska betalas
tillbaka.

Bastun
Äntligen funkar bastun igen!

Gårdsstädning
Söndagen den 27 april är det dags att vårstäda våra gårdar. Avisering sker på anslagstavlorna i valven.
Gårdsansvariga/sammankallande är:
Jonas Bäckman – Cyressen
Kerstin Malmgren – Järneken
Carl-Johan Redell – Silverpoppeln (kontaktperson tills vidare)

Loppis och cykelauktion

Söndagen den 18 maj planeras en gårdsloppis och cykelauktion. Boka in datumet. Avisering med mer
detaljerad information kommer längre fram.

Informationshäfte till nya medlemmar

BRF Tellusborg har ett informationshäfte som ges till alla i föreningen. Är du/ni nyinflyttad och saknar
detta häfte så finns det att hämta på föreningsexpeditionen.

Felanmälan och jour

Riksbyggen tar emot felanmälningar på tel: 0771-860860 dygnet runt. Det är jourtid mellan kl. 16.00 –
07.00. Använd bara jouren i akuta situationer då den vanliga felanmälan ej är tillgänglig. Jourutryckningar
är väldigt dyra. Vid onödiga jourutryckningar får den som ringt själv stå för kostnaden.

Pensionärsträffar
Du som vill träffa dina pensionerade grannar är välkommen till föreningslokalen Aprilgatan 8 varannan
onsdag (udda veckor) kl 15.00. Undrar du över något kan du kontakta Birgitta Dahl (Aprilg. 4)

Evenemangstips - Konstrunda

Lördagen och söndagen den 12 och 13 april mellan kl 12:00 – 16:00 är det dags för Konstrunda i
Midsommarkransen.

