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STYRELSEN 2011
Kontakta styrelsen på:
e-post: styrelsen@brftullen.se
hemsida: www.brftullen.se
post: röd postlåda i porten på Dv 19
Ordförande
Inge Hjalmarsson (byggnader, ekonomi)
mobil: 0735 37 07 00
e-post: inge.hjalmarsson@brftullen.se
Vice ordförande
Jens Petterson (drift)
mobil: 0735 37 07 01
e-post: jens.pettersson@brftullen.se
Sekreterare
Carina Fredlund (information)
mobil: 0735 37 07 02
e-post: carina.fredlund@brftullen.se
Styrelseledamöter
Peter Blom (Aptus)
mobil: 0735 37 07 03
e-post: peter.blom@brftullen.se
Annika Simson (mark)
mobil: 0735 37 07 04
e-post: annika.simson@brftullen.se
Gösta Jonsson (snöröjning, tak)
mobil: 0735 37 07 05
e-post: gosta.jonsson@brftullen.se
Ana Olsson (miljö)
mobil: 0706 28 09 57
e-post: ana.olsson@brftullen.se
Georgeta Talaba (städning, tvättstugor)
mobil: 0760 27 81 51
e-post: georgeta.talaba@brftullen.se
Mari Bergman (administration)
mobil: 0760 27 81 46
e-post: mari.bergman@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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Ny styrelse
Vid stämman den 26 maj fick
styrelsen välbehövlig förstärkning. Hur den nya
styrelsen ser ut och vilka
ansvarsområden ledamöterna har ser du här till vänster.

Tvättstugorna
Nu är båda våra stugor
renoverade och fräscha. Ska
vi hjälpas åt att hålla dem
fina?

Gårdarna
Gårdsgruppen har placerat
ut vattenkannor i städskrubbarna i de portar som
har sådana.
Hör av dig till Peter Blom om
du vill hjälpa till med att
vattna blommorna utanför
din port i sommar! Han ger
dig då tillgång till städskrubben via en av dina
Aptusbrickor.
När det gäller upprustningen
av gårdarna visade det sig
bli för kostsamt att göra allt
det som var tänkt i år. Därför
har de arbeten som är mest
akuta
prioriterats
för
utförande under sommaren:
Gård 4: Infarten på höger
sida sedd inifrån gården och
häcken mellan D33-35.
Gård 1: En träsarg kring
marmorkrossytan
samt
påfyllning av marmorkross.

Under sommaren kommer
även vissa markarbeten att
utföras
på
förskolan
Igelkottens lekgård, för att
den ska bli anpassad till
brandmyndigheternas krav.

Containern
Grovsopscontainern ställs ut
för sista gången helgen den
2-3 juli.
Därefter kommer brf Fjädern
att ta bort planket och grinden
och ställa i ordning området.
Du kan lämna papper och
glas
i
containrarna
på
parkeringen vid Tempo eller
nere
vid
ICA
Maxi.
Återvinningscentralerna
i
Skuru och Östervik tar emot
alla slags grovsopor.

Grillning
Det är inte tillåtet att grilla på
balkongerna, däremot på
uteplatserna, förutsatt att det
inte stör grannarna. Använd
hemskt gärna grillarna på
gårdarna, men glöm inte att
städa efter dig.

Tänk på …

o att du måste anmäla
planerade
renoveringsarbeten till styrelsen
o att
följa
föreningens
bullerpolicy

Trevlig sommar!

