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Hej alla Tellusborgare! 
Sommaren är här och styrelsen vill med detta infoblad 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.  
 

Våra gårdar 
Nu är det "högsäsong" för att nyttja våra härliga gårdar. Tänk på att gårdarna är till 
för alla medlemmar och att vi behöver visa hänsyn till varandra. Grillning sker i 
mitten av gårdarna och inte för nära fasaderna då många har öppna fönster och 
inte vill få in rök i lägenheterna. Tänk även på detta när det gäller rökning. Samla 
gärna ihop barnens leksaker innan dagen är slut så de inte ligger utspridda över 
gården. Vi får också många synpunkter om fotbollsspelandet på våra gårdar, även 
här gäller det att visa hänsyn till varandra och undvika att skjuta bollar mot fasader 
och i våra valv. 
 

Övernattningsrum 
Inom kort kommer övernattningsrummet bli klart. Mer information kommer på 
hemsidan. 

 
Ungdomsgrupp 
Styrelsen vill gärna starta en ungdomsgrupp inom föreningen. Är du mellan 10-14 
år och vill vara med och tycka till om vad föreningen skulle kunna göra för er så 
kom till föreningsexpeditionen, Aprilgatan 8, måndagen den 16 juni kl 19.00. 
 

Loppis och Cykelauktionen 
Söndagen den 18 maj var det full aktivitet på Järnekens och Silverpoppelns gårdar. 
Många medlemmar passade på att delta på loppisen och besöken var många.  
Cykelauktionen gick jättebra, nästan alla cyklar såldes. Totalt fick vi in 8 565 kr som 
vi skänkt till Stockholms Stadsmission.  
 

Järnekens tvättstuga 
Vi har återigen haft ovälkommet besök i tvättstugan. Förhoppningsvis så löser vi 
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detta genom att nu byta koder till portar samt till tvättstugan. Var noga med att inte 
lämna ut koden till obehöriga.  

 
Håll koll under semestern! 
Tyvärr är semestertider inte lågsäsong för tjuvar. Hjälp dina grannar genom att vara 
uppmärksam på vad som händer på våra gårdar och i våra trapphus. Det kan vara 
klokt att berätta för dina grannar när du inte kommer att vara hemma. Alla 
eventuella stölder och inbrott bör polisanmälas. Meddela även styrelsen via mail 
(styrelsen@tellusborg.com) eller via ett meddelande i vår brevlåda på Aprilgatan 8. 

Sopor 
Papperskorgarna på våra gårdar blir snabbt fulla nu på sommaren. Riksbyggen 
tömmer dessa en gång i veckan. Undvik att lägga hushållssopor och matrester i 
papperskorgarna och se till att de inte blir överfulla då detta drar till sig råttor.  
 

Felanmälan och jour 
Felanmälan görs till Riksbyggen på tel: 0771-860 860 dygnet runt eller på deras 
hemsida www.riksbyggen.se. 
 
Tänk på att 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 kostsamma för föreningen och bör undvikas i 
möjligaste mån. Vid onödiga jourutryckningar får den som ringt själv stå för 
kostnaden. 
 

Föreningsexpedition 
Expeditionen har öppet måndagar jämna veckor mellan kl.19.00 - 19.45. Sista 
öppna tillfället innan sommaren är den 23/6. Vi öppnar igen måndagen den 18 
augusti. Har du ärenden till styrelsen under sommaren så går det alltid att maila till 
styrelsen@tellusborg.com eller lägga ett meddelande i föreningens brevlåda. Vi 
kollar av dessa regelbundet och återkommer så snart som möjligt. 
 
Styrelsen önskar dig en varm och skön sommar! 
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