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Viktig information om
tvättstugorna!
Som ni vet sköt vi upp
renoveringen
av
tvättstugorna förra året och
installerade
”bara”
nya
maskiner och förbättrade
ventilationen. Nu är det dags
att lägga golv och måla!
Därför kommer tvättstugan
på gård 4 att vara stängd
mellan den 11 april och den
12 maj, och tvättstugan på
gård 1 att vara stängd
mellan den 16 maj och den
16 juni.
Det går förstås fint att
använda den andra gårdens
tvättstuga när den egna är
stängd.

Grovsopor
Tyvärr ser området kring
grovsopshuset fortfarande ut
som en soptipp, trots att vi
har gjort allt vi kan och lite till
för
att
få
slut
på
nedskräpningen.
Vi har därför i samråd med
brf Fjädern beslutat att säga
upp containerkontraktet när
det löper ut i sommar, och
den sista hämtningen av
grovsopor blir i juni.

Vad som ska hända med
platsen är upp till Fjädern att
bestämma, eftersom marken
tillhör dem.
Vi kan bara beklaga att det inte
går att få detta att fungera och
att servicen nu blir sämre.
Vi håller på att undersöka om vi
till rimlig kostnad kan erbjuda
hämtning av grovsopor på
något annat sätt.

Hjälp önskas!
Har du lust och möjlighet att
hjälpa till som ansvarig för
gårdslokalen på gård 1? Hör av
dig till styrelsen!

Allmän hyfs
Det är inte OK att låta
utomstående hyra festlokaler
och annat, att röka i lokalerna
eller att ställa allehanda skräp i
trapphusen. Skärpning!

Stämma
Den 26 maj kl. 19 avhålls
Tullens föreningsstämma. Boka
in det datumet redan nu!

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

