TULLENBLADET
O k t o b e r
STYRELSEN
Kontakta styrelsen på:
e-post: styrelsen@brftullen.se
hemsida: www.brftullen.se
post: röd postlåda i porten på Dv 19
Ordförande
Inge Hjalmarsson
mobil: 0735 37 07 00
e-post: inge.hjalmarsson@brftullen.se
Vice ordförande
Ana Olsson (förvaltning)
mobil: 0735 37 07 01
e-post: ana.olsson@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 (drift)
mobil: 0735 37 07 05
e-post: gosta.jonsson@brftullen.se
Sofia Grafström (fakturahantering)
mobil: 0761 69 75 61
e-post: sofia.grafstrom@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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Värmesystemet

Trapphusen

Arbetet
med
byte
av
fjärrvärmecentral är färdigt,
och nästa steg är nu
injustering i lägenheterna.
Separata aviseringar om
besöken kommer i brevlådorna!
När jobben är klara hoppas
vi få en jämn värme i
lägenheterna till en betydligt
lägre kostnad än i dag.
Systemet blir också förberett
för frånluftsåtervinning.

Renoveringen av trapphusen
har blivit lite fördröjd, men
kan förhoppningsvis komma
igång innan årsskiftet. Vi
behöver framför allt måla
väggar och göra någonting
åt golven. En provslipning
kommer att göras i D100.

Upphandling
Vårt avtal med HSB om
förvaltningstjänster löper ut
den 31 december. Arbetet
med att ta in och värdera
anbud på ekonomisk och
teknisk förvaltning, städning,
fastighets- och markskötsel
samt snöröjning pågår, och
ska vara slutfört i november.

Röda lampstolparna
Många retar sig på de
skamfilade
lampstolparna
med
smutsiga
och
olikfärgade lampglober som
står längs Diligensvägen.
Samfällighetsföreningen har
nu planer på att ta bort en
del av stolparna, fräscha upp
övriga
och
byta
ut
armaturerna, vilket Tullen
har ställt sig bakom.

En ordningsfråga …
Det är inte roligt att ta hand
om andras skräp och
kvarlämnade pinaler, och det
kostar pengar: ställ inte
saker i trapphusen, rengör
torktumlaren efter dig och
städa lokaler du har hyrt!
Och du vet väl att vi nu har
två gästrum, ett på varje
gård?

Styrelsen
Vi har tyvärr tappat ett par
styrelsemedlemmar sedan
stämman: Georgeta och
Sasha har valt att lämna
sina uppdrag.
Hur styrelsen är sammansatt
för närvarande ser du här
bredvid,
liksom
vilka
ansvarsområden
ledamöterna har.

http://www.facebook.com/
brftullen

