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STYRELSEN
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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Gårdslokalerna
Tillsammans med Tullenbladet får du en enkät om
hur vi ska använda våra
gårdslokaler i framtiden.
Svara på den!
Lokalen på gård 1 är i dåligt
skick och kommer att rustas
upp under våren. Det blir
nytt golv och målning av
väggar
plus
en
uppfräschning av köket. När vi
har råd kommer turen till
lokalen på gård 4, som är
mindre nergången.

Trapphusen
Under året börjar vi renovera
trapphusen, och tar några i
taget. Här handlar det mest
om målning, för att göra våra
fastigheter mer tilltalande
och trivsamma för boende
och besökare
.

Bilar

berörda och sätts upp på
den nya anslagstavlan vid
garaget.

Tvättmedel
Vi
kan
berätta
att
tvättmedelsmängden
har
kalibrerats så att doseringen
inte längre blir överdriven.

Till sist lite skryt …
Phosforos ljusdesign, som
utformade belysningen på
våra gårdar, genomförde för
några veckor sedan en träff
”i det goda ljusets tecken” i
våra lokaler, i samarbete
med Stiftelsen Tryggare
Sverige.
Deltagarna var
mycket imponerade över vad
vi har åstadkommit, och
företrädare
för
polisen
konstaterade bland annat att
inga tjuvar kan passera
obemärkta hos oss.

Vi har haft lite problem med
parkerade bilar på gårdarna.
Tänk på att det bara är
tillåtet att köra in för att lasta
i eller ur saker i högst tio
minuter!
Europark,
som
sköter
övervakningen,
kommer att lappa bilar som
står parkerade längre än så.

Garaget
På tal om bilar så kommer
renoveringen av garaget att
påbörjas den 10 april. Det
innebär att de som hyr
platser uppe på taket
tillfälligt måste flytta sina
bilar.
Mer
information
skickas ut direkt till de

http://www.facebook.com/
brftullen

