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Förrådsinventering  
Arbetet   med   att   sätta   samman   en   korrekt   källar-   och   vindsförrådslista   är   snart   i   hamn.   Några  
oklarheter   kvarstår   dock.   Därför   ber   vi   alla   som   har   fått   en   lapp   i   brevlådan   besvara   frågan   på   den   så  
fort   som   möjligt.   Förutom   att   mejla    styrelsen@tellusborg.com    går   det   också   bra   att   smsa   till   eller  
ringa   kontaktpersonen   på   lappen,   alternativt   lämna   in   ett   svar   i   föreningsbrevlådan   på   Aprilgatan   8.  
De   förråd   vi   helt   saknar   uppgifter   om,   har   Riksbyggen   plomberat,   vissa   med   buntband   och   andra   
med   kodlås.   Hör   av   dig   till   styrelsen   om   ditt   förråd   är   plomberat.  
 
Förrådsbyten  
Meddela   alltid   eventuella   byten   av   förråd   mellan   medlemmar   till   styrelsen.  
 
Bostadsrättstillägg  
Vår   bostadsrättsförening   har   kollektivt   tecknat   ett   så   kallat   bostadsrättstillägg   i   Folksam.   Detta   tillägg  
kan   ses   som   en   komplettering   till   den   hemförsäkring   du   som   bostadsrättsinnehavare   tecknar   med  
ditt   eget   försäkringsbolag.   Bostadsrättstillägget   är   ett   grundskydd   och   gäller   för   skada   som  
medlemmen   svarar   för   på   grund   av   sin   underhållsskyldighet   enligt   bostadsrättslagen   och   föreningens  
stadgar.   Vi   rekommenderar   dig   att   rådgöra   med   ditt   eget   försäkringsbolag   så   att   du   har   en   lämplig  
hemförsäkring   utifrån   dina   förhållanden   och   med   hänsyn   tagen   till   att   föreningen   har   detta  
bostadsrättstillägg.   Det   är   också   viktigt   att   du   som   medlem   är   uppmärksam   på   att   detta   kan  
förändras   i   framtiden,   t.ex.   om   föreningen   upphandlar   en   ny   försäkring   med   ändrade   villkor.   Detta  
kommer   vi   i   så   fall   naturligtvis   informera   medlemmarna   om   i   god   tid.  

 
Cypressen  

Arbetet   med   att   komma   tillrätta   med   fuktproblemen   i   Cypressens   källarförråd   har   hittills   gett   goda  

resultat.   Innan   det   går   att   flytta   tillbaka   saker   från   evakueringsförråden   kvarstår   dock   en   del   arbeten.  

Detta   kommer   att   utföras   inne   i   källaren   i   höst.   Mer   info   kommer   inom   kort   till   alla   berörda.  

 

Gymmet  

Delaney   Wessel,   boende   i   Cypressen,   har   åtagit   sig   att   ansvara   för   gymmet   framöver.   Om   du   har  

önskemål   gällande   vår   gemensamma   träningslokal   går   det   bra   att   mejla   Delaney   på  

styrelsen@tellusborg.com ,   så   ser   vi   till   att   de   når   henne.   Vi   rekommenderar   att   max   två   personer  

tränar   i   lokalen   samtidigt   i   dagsläget   och   att   de   som   tränar   där   inne   visar   hänsyn   och   håller   avstånd.   

 

Cykelrensning   på   Silverpoppeln  

Under   vecka   26   rensar   Riksbyggen   ut   de   cyklar   på   Silverpoppelns   gård   som   fortfarande   har   ett   vitt  

presentsnöre   runt   cykelstyret.   Om   du   vill   behålla   din   cykel   är   det   bara   att   ta   bort   snöret    innan   dess.  

 
Sommar   och   semestertid   

Tillbringar   du   tid   hemma   på   gården   i   sommar?   Ge   gärna   växterna   en   skvätt   vatten   vid   behov.  
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Förbättrade   portar   och   soprum  

En   efterlängtad   upprustning   av   våra   portar   är   igång   och   runt   midsommar   kommer   en   ommöblering   i  

soprummen   att   göras   för   att   få   bättre   ordning.   Var   därför   uppmärksam   på   ny   placering   för   vissa   kärl.  

Och   kom   ihåg   att   vika   ihop   och   platta   till   dina   pappkartonger   innan   du   lägger   dem   i   kärlet.  

 

Gårdsgrupp   på   Instagram  

Silverpoppelns   gårdsgrupp   låter   hälsa   att   de   har   startat   ett   Instagramkonto   för   alla   att   följa,  

@silverpoppeln.   Kontot   ses   som   en   av   flera   kanaler   att   nå   ut   till   medlemmar   med   information   om   vad  

som   händer   på   gården.   

 

Sju   sätt   att   visa   hänsyn  
•   Följ   Folkhälsomyndighetens   råd   gällande   covid-19.   Också   under   dessa   tider   behöver   vi   kunna   mötas  
och   glädjas   utomhus,   och   naturligtvis   ska   det   ske   på   ett   ansvarsfullt   sätt.   Håll   avstånd   och   stanna  
hemma   även   om   du   bara   känner   dig   det   minsta   förkyld.   
 
•   Undvik   att   slänga   sopor,   och   framförallt   tomglas,   i   soprummen   innan   kl   07.00   och   efter   kl   22.00  
eftersom   det   är   störande   för   närliggande   lägenheter.  
 
•   Renovera   inte   sent   på   kvällarna   eftersom   det   tär   på   dina   grannars   tålamod.   Glöm   heller   inte   att   vi  
har   har   ett   stort   hobbyrum   där   många   arbeten   kan   utföras.  
 
•   Ha   i   åtanke   att   vi   är   många   som   använder   gårdarna,   och   vi   gör   det   på   olika   sätt.   Några   vill   ha   lek   och  
stoj,   andra   söker   lugn   och   ro.  
 
•   Grilla   i   mitten   på   gården,   inte   utmed   husväggen,   dels   av   brandsäkerhetsskäl   och   dels   för   att   det  
osar   in   i   lägenheterna   ovanför.  
 
•   Plocka   undan   efter   dig   och   din   måltid   på   gården.   Råttor   älskar   kvarglömda   matrester.  
 
•   Ställ   inte   ut   personliga   prylar   och   möbler   på   gården.   Det   bildas   lätt   små   privata   rum   där   inte   alla  
känner   sig   bekväma   att   vistas.   

 
Kontakt   med   styrelsen  

Vill   du   komma   i   kontakt   med   styrelsen?   Vi   har   expeditionstid   första   tisdagen   i   månaden   mellan  
19.00-19.45   (sommaruppehåll   juli   och   augusti).   Mailadressen   är   styrelsen@tellusborg.com,   adressen  
till   brevlådan   är   Aprilgatan   8.  
 
Felanmälan  
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).  

 


