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Tvättstugorna

Upprustningen av Tullens gårdar

Under en längre tid har styrelsen
arbetat med frågan om hur
tvättstugorna ska renoveras. Efter
att ha vägt olika lösningar mot
varandra har vi nu kommit fram till
att tvättstugorna får två vanliga
bokningsbara tvättrum och ett
”snabbtvättrum” som bara kan
bokas någon timme i förväg (se
skissen nedan).

Under två kvällar i mitten av
november var alla boende inbjudna
till visning av förslagen till
upprustning av gårdarna. Eftersom
många inte hade möjlighet att
komma
på
visningarna
har
förslagen lagts upp på föreningens
webbplats, www.brftullen.se. Idéer
och eventuella förslag på ändringar
rörande förslagen emotses senast

Vice ordförande
Henrik Leijon
mobil: 0735 37 07 01
e-post: henrik.leijon@bredband.net

den 12 januari 2009,
till brftullen@bredband.net eller i
styrelsens
röda
brevlåda
i
port D.19.
Detta
eftersom
eventuella förändringar måste hinna
bifogas
till
ritningarna
innan
extrastämman hålls i början av
2009.
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B O E N D E

Ett system för automatisk dosering
av tvätt- och sköljmedel införs.
Tillgången till maskinerna styrs
genom bokningssystemet APTUS.
Ventilationssystemet
förbättras,
maskinparken
förnyas
och
servicegraden ökar. Styrelsen gör
sitt yttersta för att påskynda
arbetena.
Förslag
och
idéer
emotses senast den 10 januari
2009.
Rastning av hundar
Återigen har det varit problem med
hundar som rastas på gårdarna.
Förutom att det inte är trevligt så
drar det också till sig fler hundar.
Snälla – rasta inte era hundar på
gården!
I adventstider
Kom i håg att aldrig lämna
brinnande levande ljus utan uppsikt!

Anledningen till upprustningen är att
gårdarna nu är 20 år gamla, och de
börjar bli slitna. Även gårdarnas
ljussättning behöver förbättras.
Gårdarna, som även är föreningens
ansikte utåt, har stor betydelse för
trivseln. Syftet med att investera i
trivsamma gårdar är både att höja
kvalitén för dem som redan bor i
föreningen och att höja värdet på
lägenheterna. Den totala kostnaden
för de förslag som presenterats
uppgår till cirka 3 miljoner kronor.
Styrelsens plan är att budgetera
500 000 kr per år för upprustningen
under en 6-årsperiod. Vi har då en
långsiktig
åtgärdsplan
för
renovering av gårdarna och kan vid
behov även göra uppehåll i
upprustningen, om föreningens
ekonomi så kräver.
Kallelse till extrastämman där
beslut
om
upprustningen
av
gårdarna ska fattas kommer att gå
ut under första kvartalet 2009.

