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STYRELSEN 2010
Kontakta styrelsen på:
fax: 08-466 90 84
post: röd postlåda i porten på Dv 19.
e-post: styrelsen@brftullen.se
hemsida: www.brftullen.se
Ordförande
Inge Hjalmarsson
mobil: 0735 37 07 00
e-post: inge.hjalmarsson@brftullen.se
Vice ordförande
Christer Olsson
mobil: 0735 37 07 01
e-post: christer.olsson@brftullen.se
Sekreterare
Carina Fredlund
mobil: 0735 37 07 02
e-post: carina.fredlund@brftullen.se
Styrelseledamöter
Peter Blom
mobil: 0735 37 07 03
e-post: peter.blom@brftullen.se
Annika Simson
mobil: 0735 37 07 04
e-post: annika.simson@brftullen.se
Gösta Jonsson
mobil: 0735 37 07 05
e-post: gosta.jonsson@brftullen.se
HSB-ledamot
Gunnel Robertsson
tel: 070-665 63 62
e-post: gmr@comhem.se
HSB:s förvaltare
Gun Larsson
tel: 08-785 33 18
e-post: gun.larsson@stockholm.hsb.se
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Den nya belysningen

Juleljus

är nu uppe och uppskattas av
många. Vi kan lugna dem som
är kritiska och inte hade
tillfälle att vara med på
ljusfesten
med
att
strålkastarna ska riktas in och
förses
med
bländskydd.
Ljusflödet är också extra
starkt så här i början, när
anläggningen är ny, och
kommer senare att minska.
Men hör av er om ni har
synpunkter, det är inte
meningen att någon ska
störas!

Tänk på brandfaran och lämna
inte
ljus
utan
uppsikt.
Kontrollera
också
att
brandvarnaren fungerar (hör
av dig till Peter Blom om du
inte har någon brandvarnare)

Ventilerna
fönstren

ovanför

Under den injustering av
fläktarna som pågår har det
visat sig att nästan alla har
problem
med
ventilerna.
Några tips för att få dem att
fungera bättre:
- ta isär ventilerna och
rengör dem
- sätt i nya filter (”Fresh 80”,
finns bl. a. hos Bygg-Ole)
- smörj med några droppar
silikonolja
För att ventilationen ska
fungera ska ventilerna förstås
helst vara öppna.

Tvättider
Den tid under vilken man har
tillgång till tvättstugan för tork och
mangling efter bokad tid har
ändrats till en halvtimme.

Gratis mattelektioner!
Du som bor i Tullen och går på
högstadiet får nu möjlighet till
extra undervisning i matematik,
längre eller kortare tid, enskilt
eller i grupp.
Undervisningen kommer att äga
rum i något av gårdshusen på
tider som vi kommer överens om
och är kostnadsfri.
Lärare: Carl-Hugo Lindblom, f.d.
högstadielärare i matematik.
Anmälan sker på tel 718 42 68

Containern
Grovsopscontainern
kommer att ställas ut den
28-29 december.

Nu finns brf Tullen också på
Facebook. Vi ses där!

God jul och ett riktigt gott nytt år!

