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Hej!
Tänk att hösten redan har
kommit. Vi i styrelsen hoppas
att ni har haft en trevlig sommar
trotts att det mesta av värmen
har regnat bort.
Den 3 oktober är det dags för
årets höstfixar dag . Vi samlas
klockan 10:30 och håller på så
länge vi har lust och ork.
Kom och träffa nya och gamla
grannar. Passa på att ställa
frågor till styrelsen eller kom
bara för att ni har lyst att hjälpa
till att göra BRF Tullens gårdar
fina inför vintern. Boka in den 3
oktober redan nu.

Ramak Shahbazi har lämnat sitt
uppdrag som ledamot i styrelsen.
Anledningen till att Ramak slutar är
att han flyttar ifrån området.
Styrelsen vill tacka Ramak för den
här tiden. Vid stämman den 27 maj
utsågs Robert Kaye till ny ledamot
och ersätter Ramak med
kommunikation. Antalet ledamöter
fastställdes till sex (6) ordinarie
ledamöter samt en (1) HSBledamot. Protokollet från årets
stämma finns att hämta på vår
hemsida brftullen.se.

Nyheter
Byte av portkod
Vi har haft samma portkod
under flera år. Denna kod
kommer under hösten att
bytas. För att höja säkerheten i
portarna kommer portkoden i
framtiden bytas regelbundet,
vilket innebär ett byte minst en
gång per år. Styrelsen kommer
att återkomma med mer
information i god tid innan
bytet sker.
Takrenoveringen
Renoveringen har pågått hela
sommaren. Det positiva är att

tidsplanen följs, D74 är klart och
D76 i det närmaste är klart.
Nedmontering av byggställning
och väderskydd på D76 sker
under v. 35. Städning av mark
och terrasser sker när rivning av
ställning avslutats.
Återställningen av marken sker
enligt tidsplanen under v.37-39.
Arbetena pågår nu vid D98-100
och bygghissen som nu står på
baksidan av D76 kommer att
flyttas och anläggas på baksidan
av D98.
Vi beklagar ljudstörningar som
uppkommit i samband med

Agenda Hösten 2015
Styrelsemöte 19/8
Styrelsemöte 16/9
Höstfixardag 3/10
kl 10:30
Styrelsemöte 14/10
Styrelsemöte 18/11
Medlemsmöte 25/11
kl 19:00
Styrelsemöte 16/12

renoveringen av taken. Tyvärr
har byggentreprenören Tresson
dessa arbetstider som börjar
tidigt på morgonen. Dessvärre
innebär takrenoveringen att
vissa störningar oundvikligen
kommer att förekomma, som vi
alla kommer att bli berörda av
förr eller senare. Under tiden
ber vi boende att försöka att stå
ut med lite mer än vad vi är vana
vid eller önskar. Styrelse
ledamot Annika Simson går på
byggmötena och bevakar att allt
blir ordentligt gjort. Frågor om
takarbetet kan skickas till
styrelsen eller Annika.
Gällande de nya takfönstren
kommer dessa att ha/få färdiga
mörkläggande jalusigardiner
inmonterade.
Lekplatserna
Lekplatserna på gårdarna har nu
besiktigats av entreprenören
Nicator AB. Besiktningen
omfattade fasta lekredskap,
staket och stötdämpande
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fallskyddsunderlag.
Lekplatserna fick några mindre
anmärkningar, varav
gungställningarnas
fallskyddsunderlag fick
underkänt då de ej uppfyller
kraven på stötdämpande
förmåga.
Frånluftsåtervinning
Arbetet med installation av
frånluftsåtervinningen pågår
för fullt och det kommer snart
att börja grävas inne på gård 1
mellan D98-100. Detta sker i
samband med arbetet att
installatera en ny nätkabel som
skall försörja luftpumparna
med el.
Grillplatsen på gård 4
Styrelsens arbete med att ta in
offerter och utredningen av
markförhållanden pågår.
Resultat kommer att redovisas
tillsammans med förslagen på
höstens möte för alla boende
på gård 4.

