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Avgiftshöjning   från   och   med   1   oktober   2020  
Styrelsen   har   beslutat   om   en   avgiftshöjning   på   2   procent   från   och   med   den   1   oktober   2020.   Avgifterna  
höjdes   senast   den   1   januari   2020   med   2   procent   och   dessförinnan   den   1   januari   2019   med   2   procent.  
Till   följd   av   ett   fel   i   Riksbyggens   datasystem   har   dock   inbetalningsavier   med   oförändrade   avgifter   för  
årets   sista   månader,   oktober–december,   skickats   ut.   Avgiftshöjningen   på   2   procent   för   respektive  
månad   har   därför   lagts   på   en   kompletterande   inbetalningsavi   som   skickas   ut   inom   kort.  

 
Höststädning  
Årets   höststädning   kommer   att   gå   av   stapeln   den   11   oktober.   Vi   har   fått   tillstånd   att   ställa   ut   två  
containrar   på   Aprilgatan   i   vilka   ni   kan   slänga   brännbart   material   (ej   miljöfarligt   avfall)   under   dagen.   
 
Nya   cykelställ   och   förbättrade   cykelrum  
I   samband   med   höstens   städdag   kommer   det   att   utföras   lite   arbete   med   föreningens   cykelställ   och  
cykelrum   med   förhoppningen   att   underlätta   cykel-   och   barnvagnsparkeringen.   Samtliga   cykelställ   på  
Cypressen   och   hälften   av   ställen   på   Järneken   och   Silverpopplen   kommer   att   bytas   ut   till   en   modell   som  
möjliggör   tätare   placering   av   cyklarna   samt   fastlåsning   av   cykeln   i   ramen.   Det   kommer   även   att  
installeras   barnvagnshyllor   och   cykelkrokar   i   några   av   cykelrummen.   Golven   i   cykelrummen   kommer  
också   att   märkas   upp   för   att   tydliggöra   vart   cyklar   får   parkeras   och   vilka   ytor   som   ska   hållas   fria.   Mer  
information   om   detta   kommer   närmare   städdagen.   
 
Våra   portar  
Renoveringen   av   våra   portar   beräknas   vara   slutförd   under   oktober   månad.   Det   som   fortfarande  
kvarstår   är   montering   av   sparkplåtar   och   diverse   beslag   samt   en   del   träarbete.  
 
Festlokalen   och   övernattningsrummet  
Både   festlokalen   och   övernattningsrummet   är   fortsatt   avstängda   under   hösten   på   grund   av  
försiktighetsåtgärder   avseende   Covid   19.  
 
Sotning   och   brandskyddskontroll  
Sotning   kommer   att   ske   under   oktober   och   brandskyddskontroll   efter   årsskiftet.   Mer   info   kommer   när  
det   är   dags.  

 
Brandskydd   trappor,   vindar   och   källare  
Vi   påminner   om   att   det   av   brandsäkerhetsskäl   inte   är   tillåtet   att   ställa   några   saker   i   trappor   och   vinds-  
och   källargångar.   
Byggsopor   och   byggsäckar  
Du   som   renoverar   din   lägenhet:   Se   till   att   byggbråte   och   annat   skräp   snabbt   kommer   bort   från   våra  
gårdar,   valv   och   portar.   Säkerställ   också   att   byggsäckar   placeras   enligt   gällande   regelverk.   Exempelvis  
krävs   polistillstånd   för   att   ställa   dem   på   offentlig   plats.  
 
 

 



 

Nya   städregler   i   relaxen  
Nu   finns   både   såpa   och   skurborste   att   skrubba   bastulavarna   med   efter   badet.   Observera   att   inga   andra  
medel   får   användas   för   ändamålet.   Nya   städinstruktioner   finns   att   läsa   på   tavla   i   omklädningsrummet.   
 
Avboka   tvätt   och   bad  
Vänligen   boka   av   din   tvätt-   och   bastutid   när   du   inte   tänker   tvätta   eller   bada.   
 
2   x   påminnelse   gårdarna   
● Ta   alltid   med   dig   dina   privata   saker   hem   efter   användning.   
● Visa   hänsyn   gällande   ljudnivån.   

 
Skrymmande   sopor  
Vi   fortsätter   att   påminna   om   att   vika   ihop   kartongerna   innan   de   läggs   i   sopkärlen.   En   väldigt   liten  
åtgärd   som   gör   mycket   stor   nytta.  
 
Kontakt   med   styrelsen  
Vill   du   komma   i   kontakt   med   styrelsen?   Vi   har   expeditionstid   första   tisdagen   i   månaden   mellan  
19.00-19.45.   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).  


