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Information från Brf Tärnan 2
Varmt välkommen till Amanda Kessler med partner som är ny medlem och
nyinflyttad på Töjnavägen 25 C!
Den 9 oktober är det dags för höstens städdag! Det är en god idé att hjälpa till
med höststädningen trots att det kan ta emot. Genom att vi själva sköter
underhållet kan boendekostnaderna hållas nere eftersom det är kostsamt att
lägga ut arbetet på entreprenad. En annan anledning är förstås för att få träffa
sina grannar och då blir det både roligare och tryggare att bo i Tärnan2!
Utöver arbetet som görs på städdagen är det en självklarhet att var och en
håller städat och snyggt vid utrymmet utanför sin lägenhet, vilket bland annat
innebär klippta gräsmattor, buskar och träd ska hållas låga och ansade, skräp
ska forslas bort. Spontana initiativ att rensa ogräs, plocka skräp och hålla rent
och snyggt på våra gemensamma ytor är varmt välkomna - det är bara att göra!
Vi har en fin inhängnad lekyta på området och det finns plats för mer
utrustning på denna yta. Konkreta förslag på förbättringar tas tacksamt emot,
liksom hjälp med projektering och installation. Vill du vara med i projekt att
förbättra lekparken, kontakta styrelsen.
Under hösten har vi haft el-problem i förrådet/garaget och har nu lokaliserat
felet till en vattenfylld lampa. Problemet är åtgärdat och vi kommer att skapa
fler grupper med separata jordfelsbrytare för elen i förråd och garage för att
minska konsekvenserna vid eventuella jordfel.
Vi har skrotat en av gräsklipparna, vi har för närvarande två gräsklippare och vi
tror att det är tillräckligt. Var noga med att rengöra gräsklipparen efter
användning, dvs töm behållaren och ta bort gräs under klipparen.
Under sommaren gjordes ett inbrottsförsök i en av lägenheterna - en mycket
tråkig händelse och vi vill påminna samtliga medlemmar att ha koll på området.
Hälsa gärna på personer som rör sig i området. Meddela grannar om du
planerar att vara borta. Få hjälp med tömning av brevlåda och klippning av
gräsmattan. Allt detta kan hjälpa till att hålla inbrottstjuvar borta.
www.tarnan2.se | tarnan2@hotmail.com
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Om man vill installera el-uttag på sin uteplats rekommenderar vi att kontakta
Simonsen Elektriska, info@simonsenselektriska.se som för detta för 2263kr,
förutsatt att skyddsjord finns framdraget och att jordfelsbrytare finns
installerat.
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Årsmöte


19 maj 2022

Vi finns nu på Facebook i en privat grupp!
https://www.facebook.com/groups/1839763602882922
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