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Grävarbete   Cypressen  
Vi   har   tyvärr   ännu   inte   få�   något   besked   om   exakt   datum   för   starten   av   grävarbetet   runt   Cypressens  
fas�ghet.   När   Riksbyggen   har   få�   �llståndet   klart   sä�er   arbetet   igång   –   med   största   sannolikhet   någon  
gång   under   juli   månad.   Arbetet   görs   som   e�   led   i   a�   komma   �llrä�a   med   fuktproblemen   i   källaren.  
Under   �den   det   pågår   är   naturligtvis   alla   boende   i   Cypressen   välkomna   a�   vistas   på   de   andra   gårdarna  
där   grillar,   bord,   bänkar   och   lekplatser   står   �ll   ert   förfogande.   
 
Brandskyddsarbetet   –   saker   i   källare,   vindar   och   trapphus  
Vi   måste   alla   ta   ansvar   för   brandskyddet.    Inga    föremål   får   stå   i   trapphus   och   andra   gemensamhetsytor   av  
brandsäkerhetsskäl.   Vid   brand   kan   föremål   försvåra   utrymning   och   hindra   räddningstjänstens   arbete   och  
brinnande   föremål   kan   orsaka   gi�ig   rök.   
 
Cyklar   får   heller   inte   ställas   utanför   portar   utan   ska   stå   i   cykelställ   eller   cykelrum,   inte   heller   i   valven   in   �ll  
gårdarna.   Se   även   �ll   a�   barnvagnar   inte   ställs   så   a�   de   kan   vara   i   vägen   för   räddningstjänsten.  
 
Riksbyggen   kommer   a�   göra   regelbundna   ronderingar   med   start   e�er   sommaren   och   lappa   de   saker   som  
trots   alla   �digare   påminnelser   for�arande   står   kvar.   Om   sakerna   for�arande   står   kvar   e�er   det   kommer  
föreningen   vidta   åtgärder.  
 
I   Silverpoppelns   soprum   och   Järnekens   tvä�stuga   har   �digare   funnits   hyllor   a�   ställa   begagnade   böcker   i.  
Vi   ber   er   a�   inte   ställa   några   y�erligare   böcker   i   dem.   I   valvet   utanför   Järnekens   soprum   har   �digare   stå�  
en   “byteshylla”   som   också   har   tagits   bort.   Allt   de�a   av   brandskyddsskäl.   Vi   rekommenderar   dig   därför   a�  
istället   skänka   sakerna   �ll   Stadsmissionen   eller   någon   annan   välgörande   organisa�on   �lls   vi   hi�ar   en  
bä�re   lösning   för   återbruk   i   föreningen.  
 
På   gårdarna   står   en   del   saker   –   pulkor,   skidor   och   snowracers,   �ll   exempel.   Hög   �d   a�   plocka   in!  
 
Gårdarna  
Vi   är   många   som   använder   gårdarna   och   vi   gör   det   på   olika   sä�.   Vi   måste   ta   hänsyn   �ll   varandra   och   för  
allas   trivsel   gäller   därför   följande   på   gårdarna:  
 

● Cykling   är   endast   �llåten   för   våra   minsta   förskolebarn,   alltså   bara   trehjulingar.  
● Håll   uppsikt   på   vad   dina   barn   gör   och   se   �ll   a�   städa   upp   e�er   leken.  
● För   a�   bevara   gårdarnas   marker   och   husens   fasader   är   fotbollsspel   inte   �llåten.  



 

● Lekredskapen   är   u�ormade   för   a�   vara   säkra   a�   leka   på   och   installerade   e�er   gällande  
EU-regler.   De   får   inte   ändras.  

● Grilla   i   mi�en   på   gårdarna,   inte   utmed   husväggarna   då   det   osar   in   i   lägenheterna   ovanför.   Det  
finns   gemensamma   grillar   som   kan   användas   av   medlemmarna.   

● Var   noga   med   a�   städa   upp   e�er   dig   och   släng   allt   skräp   och   matrester   i   soprummet.  
Papperskorgarna   på   gårdarna   blir   fort   fulla   och   drar   �ll   sig   rå�or.  
 

Soprummen  
Miljöfarligt   avfall   får   inte   slängas   i   sopkärlen   eller   ställas   på   golvet.   Återvinningscentralen   i   Sätra   tar   emot  
miljöfarligt   avfall.  
 
För   aska   gäller   nya   regler.   De   askbehållare   som   finns   kommer   a�   tas   bort.   Renhållningsföretagen   tömmer  
inte   dess   på   grund   av   det   gi�iga   damm   som   uppstår.   Aska   ska   i   stället   –   väl   släckt   –   läggas   i   förslutna  
påsar   som   slängs   i   behållare   för   hushållssopor.  
 
Fasader   på   Silverpoppelns   gård  
På   Silverpoppelns   gård   finns   finns   en   del   fula   putsskador.   Vi   håller   �llsammans   med   Riksbyggen   och  
Tresson   AB   på   med   a�   åtgärda   skadorna   och   fukten   på   Vårgatan.  

 
Nya   namnskyltar  
I   samband   med   målningsarbetena   i   trapphusen   har   namnskyltar   by�s   ut.   Tyvärr   har   en   del   blivit   fel.   För  
a�   få   rä�   namn   på   dörren   och   på   tavlan   i   entrén,   gör   en   felanmälan   hos   Riksbyggen   så   rä�ar   de   �ll   det  
meddetsamma.  
 
Ändrad   expedi�ons�d  
Expedi�onen   är   öppen   första   �sdagen   varje   månad   mellan   klockan   19   och   19.45   med   start   den   3  
september.   Välkommen!   Expedi�onen   har   sommarstängt   under   juli   och   augus�.  
 
Miljögrupp  
Styrelsen   har   ini�erat   en   miljögrupp   som   arbetar   med   a�   göra   vårt   boende   miljövänligt   och   hållbart.   Just  
nu   e�erlyser   vi   boende   i   föreningen   med   solcellskompetens   som   kan   tänka   sig   vara   med   och   arbeta   med  
dessa   frågor.  
 
Kontakt   med   styrelsen  
Vill   du   komma   i   kontakt   med   styrelsen?   Mailadressen   är   styrelsen@tellusborg.com,   adressen   �ll  
brevlådan   är   Aprilgatan   8.  
 
Felanmälan  
Har   du   något   du   vill   felanmäla   gör   du   det   som   vanligt   direkt   �ll   Riksbyggen.   Du   kontaktar   dem   via   deras  
hemsida,   www.riksbyggen.se,   eller   via   telefon   0771-860   860   (öppet   dygnet   runt).  
 
Styrelsen   önskar   alla   en   riktigt   skön   sommar!  

 
 


