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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: 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
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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Nya avgifter

Nya sopinkast

Från och med den 1 januari
2012 kostar gästrummet
250:-/dygn,
festlokalerna
150:-/pass och
motionslokalen/solariet samt bastun
50:-/pass. Det befintliga
gästrummet har nu fått sitt
duschrum, och styrelsen har
beslutat att göra om det
nuvarande styrelserummet
till ytterligare ett gästrum.
Hobbyrummet avvecklas och
görs om till förråd.
Vi har köpt in nytt husgeråd
till festlokalen på gård 1.
Kom gärna med synpunkter
på vad vi ska använda våra
lokaler till framöver!

Som ni säkert har sett har
samfälligheten bytt ut de
gamla gröna sopinkasten
mot modernare och lite
snyggare varianter.
De är bara till för hushållsavfall!
Kasta inte pizzakartonger
och annat som kan orsaka
stopp i rören.

Ventilation
DJ Vent har nu justerat in
alla
system,
och
ventilationen bör fungera i
alla lägenheter. Men: för
optimal funktion är det viktigt
att Fresh-ventilerna ovanför
fönstren har bra filter och
står i öppet läge. Dessutom
ska frånluftsventilerna i kök
och badrum hållas rena och
öppna.
Styrelsen har beslutat köpa
in en omgång filter till alla
boende. De delas ut inom
kort.

Juleljus
Tänk på brandfaran och
lämna inte ljus utan uppsikt.
Kontrollera
också
att
brandvarnaren fungerar.

Till sist vill styrelsen
önska er alla en riktigt
god jul och ett gott
nytt år!

Värme
Förhoppningsvis är värmeproblemen lösta nu, men gör
en felanmälan om du inte har
varmt i lägenheten och/eller
mejla till styrelsen så att vi får
veta det.

.

http://www.facebook.com/
brftullen

