TULLENBLADET
A u g u s t i

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
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Gästrummet stängt!

Små busfrön

Under september renoverar
vi gästrummet och bygger
duschrum, så att våra gäster
får det lite trevligare och
bekvämare framöver.

Trappuppgångarna och tvättstugorna är inga lämpliga
lekplatser. Snälla föräldrar, säg
till era barn!

Tvättstugorna igen
Det vore roligt att kunna
skriva att våra tvättstugor ser
lika fräscha ut nu som efter
renoveringen för bara några
månader sedan, men så är
det tyvärr inte.
Ska vi införa avgifter för att
tvätta?
Ska vi skriva arga lappar till
varandra?

Annika Simson (mark)
mobil: 0735 37 07 04
e-post: annika.simson@brftullen.se

Ana Olsson (miljö)
mobil: 0761 69 75 61
e-post: ana.olsson@brftullen.se
Georgeta Talaba (städning, tvättstugor)
mobil: 0760 27 81 51
e-post: georgeta.talaba@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

Föräldrarna
ansvarar
för
hushållets Aptusbrickor. Det
innebär att vi skickar räkningen
till dig om din tonåring bokar
någon av våra lokaler och inte
städar efter sig. Behöver du
hjälp med att säga ifrån? Hör
av dig till Peter Blom, så
spärrar
han
brickan
för
bokning!
Tänk också på att lokalerna är
till för oss som bor här, inte för
tillfälliga bekanta.

Cyklar och mopeder

Gösta Jonsson (snöröjning, tak)
mobil: 0735 37 07 05
e-post: gosta.jonsson@brftullen.se

Mari Bergman (administration)
mobil: 0760 27 81 46
e-post: mari.bergman@brftullen.se

Stora busfrön

Eller ska vi anstränga oss
lite, och ta hand om vårt
eget ludd?

Gårdarna
Som ni har sett har infarterna
snyggats till under den
senaste tiden. Dock dröjer det
några veckor innan de nya
växterna kommer, så vi får stå
ut med jordhögarna på gård 4
ett tag till.

Vi passar på att påminna om
att
mopeder
av
brandsäkerhetsskäl inte får stå i
cykelrummen,
utan
ska
placeras i förråden i gårdshusen. Kontakta Peter Blom,
så får du en plats för din
moped! För barnvagnar finns
särskilda
barnvagnsrum,
använd dem. Vi kommer att
genomföra en ny cykelrensning
under hösten.

