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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
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

Medlemsmötet
Ett stort tack till alla er som
var
med
och
gjorde
medlemsmötet – och inte
minst
den
efterföljande
julbuffén – till en succé!
Det här måste vi göra om,
kanske i form av en grillkväll
framåt sommaren?

Nya fastighetsskötare
Styrelsen har gjort en ny
upphandling
av
olika
förvaltartjänster. Resultatet
blev att HSB fortsatt ska
sköta vår ekonomi, städning
och snöröjning samt att vi
behåller vår förvaltare Gun
Larsson, som fortsätter att
hjälpa oss med en del
tjänster.
För
fastighetsskötseln och markskötseln
anlitar vi däremot två lokala
företag, Nacka Drift &
Skötsel respektive Nicator.

vattencirkulationen och vi
riskerar att få legionella i
vattnet.
Tänk också på att ventilerna
på elementen ska vara helt
öppna!

Grovsopor
Någon gång i januari
kommer vi att sätta ut
containrar för grovsopor.

Juleljus
Tänk på brandfaran och
lämna inte ljus utan uppsikt.
Kontrollera
också
att
brandvarnaren fungerar.
Och ha en alldeles strålande
jul allihop!

Nya nummer och adresser
till felanmälan meddelas
separat, och kommer förstås
också
att
finnas
på
hemsidan.

Värmesystemet
I samband med injusteringarna i lägenheterna
visade det sig att många
handdukstorkare var felinställda eller bortkopplade.
Det är viktigt att ni inte
modifierar dem på något
sätt, annars försämras

http://www.facebook.com/
brftullen

