TULLENBLADET
Våren har kommit till HSB:s brf Tullen!

STYRELSEN 2008
Har ni frågor hör av er
till oss i styrelsen!
Fax: 08-466 90 84
Post: röd postlåda innan för
porten på Dv 19.
e-post: brftullen@bredband.net
hemsida: www.brftullen.se
Ordförande
Inge Hjalmarsson
mobil: 0735 37 07 00
mobilmail:
brftullen.inge@3mail.se
e-post:
ingehjalmarsson@bredband.net
Vice ordförande
Henrik Leijon
mobil: 0735 37 07 01
e-post:
henrik.leijon@bredband.net
Studieorganisatör
Per Kjellsson
mobil: 0735 37 07 05
e-post:
per.kjellsson@progressivit.se
Styrelseledamöter
Annika Simson
mobil: 0735 37 07 04
e-post: asimson@bredband.net
Elin Elmér
mobil: 0733 96 22 36
e-post:
elin.elmer@forsenprojekt.se
Suppleanter
Jens Bruno
HSB Ledamot
Gunnel Robertsson
tel: 070-665 63 62
e-post: gmr@telia.com
HSB Förvaltare
Jenny Löfgren
tel: 08-785 30 00
e-post:
jenny.lofgren@stockholm.hsb.se

Ventiler i lägenheterna
Om ventilerna till elementen inte
fungerar som de ska,
ring och
felanmäl på 08-578 775 70 så blir
det ordnat. Filtren i ventilerna
ovanför fönstren bör rengöras eller
bytas ut varje år. Ni hittar nya på
byggvaruhusen. Ventilerna heter
Fresh 80.
Mopederna i cykelförråden
I våra förråd står det flera mopeder.
Styrelsen har fått påpekande att
endast 5 liter brännbar vätska får
finnas i förrådet enligt brandföreskrifterna. I praktiken innebär
detta att vi inte kan förvara mopeder
i förråden. Samfälligheten kommer
under året öka antalet mc-platser i
garagen. Till dess ber styrelsen er
att förvara era mopeder på gården
vid cykelställen.
Inga radonproblem i Tullen
Radonmätning utfördes på ca 50
slumpmässigt utvalda lägenheter i
Tullen vinter-vår 2007 och resultaten
av mätningarna visar att vi har låga
radonvärden. Alla mätningar låg
lägre än halva det tillåtna gränsvärdet.
Hundar på gårdarna
Vi vill påminna alla hundägare att
inte låta hundarna gå lösa och att
plocka bort allt bajs efter dem. Tänk
på alla barn som leker på gårdarna!
Utbyggnad av Aptus på gård 4
Aptus-systemet byggs ut så att i
stort
sett
alla
dörrar
utom
lägenhetsdörrar kommer att styras.
De boende märker det mest på
dörrarna till lägenhetsförråden och
portarna. Gård 1 är klar sedan
länge.
Skräpet på gården
Som ni alla har märkt så är det
väldigt skräpigt på våra gårdar.
Anledningen till detta är (förutom att
vi själva skräpar ner) att det bolag
som skall sköta städningen har sagt
upp avtalet med oss och har
avtalsvidrigt slutat att ta hand om

våra gårdar trots en sexmånaders
uppsägningstid. Styrelsen har nu
hittat
en
ny
leverantör,
förhoppningsvis kommer vi att få
snyggare gårdar inom kort.
Renovering av gårdarna
Arbetet med att göra om och fräscha
upp våra gårdar fortsätter. Styrelsen
hoppas på att snart kunna visa upp
förslag på hur man kan tänkas
utforma gårdarna.
Garagen repareras
Jarlabergs samfällighet meddelar att
garageportarna kommer att bytas,
förhoppningsvis i april. Så småningom ska även de läckande garagedäcken fixas.
Vad hände med kartongåtervinningen?
SITA, företaget som hanterar
kartongåtervinningen i Jarlaberg, har
låtit meddela att de måste ha minst
30 meter fritt framför sin lastbil för att
hämta kartongcontainern och de
anser att vår sopstation inte uppfyller
det kravet.
Tidningsåtervinning
Styrelsen har beslutat att göra hål i
staketet runt grovsoprummet så att
vi kan återvinna våra tidningar även
när grovsoprummet är stängt.
Grovsoporna
Alla har säkert märkt de nya
rutinerna för inlämning av grovsopor.
Hör gärna av er med synpunkter på
systemet och öppettiderna för
inlämning av grovsopor. Tänk på att
vi har en mycket bra återvinningscentral i Skuru endast 10 minuter
med bil härifrån, på Gamla Landsvägen 125 b, infart från Värmdövägen.
Tre år till med Comhem
Jarlabergs samfällighet har slutit ett
nytt avtal med Comhem som löper
på tre år.
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