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Snön faller ...
Vi har en av de snörikaste
vintrarna på länge, en stor glädje
för pulkaåkande barn men
mindre uppskattat av dem som
tar sig fram med rullatorer.
Föreningen
ansvarar
för
snöröjningen inne på gårdarna.
Styrelsen har haft en ingående
dialog med entreprenören för att
se till att vi är överens om vilken
standard arbetet ska hålla.
Den sand som används till
halkstopp efter plogning är
saltblandad och smälter sedan
så småningom isen till modd. Ny
plogning beställs när modden
börjar
bli
besvärlig.
I
körvägarnas kurvor kan det
samlas något mer modd än på
övrig vägbana. Detta p.g.a. att
plogens bredd på 2,5 meter
skulle skada växtlighet och annat
om den går längre ut/in.
Det går tyvärr inte att undvika att
det blir lite svårare för oss alla att
ta oss fram i detta läge. Våra
duktiga snöröjare gör allt de kan
för att få bort modd och
bekämpa halka, men det finns
gränser för vad till och med de
kan åstadkomma.
Vi ber därför om tålamod och
förståelse för deras situation och
kommer att ställa ut kvastar och
skyfflar i portarna så att vi kan
hjälpas åt att hålla snön borta.
Grovsopor
Styrelsen har i samråd med brf
Fjädern beslutat att på försök
stänga grovsophuset från och
med den 1 mars. Orsaken är
förstås de höga kostnader vi har
för att hålla det öppet och att
sopor olagligt dumpas utanför
huset. I stället kommer vi att låta
ställa ut containrar för grovsopor
den sista helgen i varje månad.

IP-telefoni
Spara pengar genom att ersätta ditt
fasta telefonabonnemang med IPtelefoni från Bredbandsbolaget!
Kontakta
www.bredbandsbolaget.se
Mopeder
Som tidigare har meddelats får
mopeder inte stå i cykelrummen,
utan ska placeras i förråden i
gårdshusen. Detta är ett krav
från brandsäkerhetsmyndigheterna och ett villkor för att vår
föräkring ska gälla. Kontakta
Henrik Leijon, så får du en plats
för din moped!
Trivselregler
Tullens policy för ljudstörningar
finns på vår webbplats. Tänk
särskilt på att inte störa dina
grannar med hög musik och
annat efter kl. 22 på vardagar
och kl. 23 på fredagar och
lördagar.
Motioner
Medlem som önskar visst ärende
behandlat
på
ordinarie
föreningsstämma i brf Tullen den
20 maj ska skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen före mars
månads utgång.
HSB:s ServiceCenter
Här får du hjälp med olika typer
av ärenden, från felanmälan,
försäljning av bostadsrätt och
panter till garage- och p-platser
samt avgifter m m.
Ring 08-785 35 00 vardagar
08.00-16.30, eller mejla till
servicecenter@stockholm.hsb.se
Om huvudsäkringen går bör du i
första hand kontakta någon i
styrelsen.

