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Cykelrensning
Nu har det blivit dags för
cykelrensning på båda våra gårdar.
Alla cyklar som ska vara kvar
behöver därför märkas upp. Cyklar
som inte märkts upp senast den 13
december kommer att forslas bort.

Trapphusen
På förekommen anledning vill
styrelsen uppmärksamma att det inte
under några omständigheter är
acceptabelt att förvara möbler eller
andra saker i trapphusen.
Trapphusen är utrymningsvägar i
händelse av en brand och ska ska
förbli tomma.
För en tid sedan var det någon som
dumpade en soffa utanför hissen i
entrén på Diligensvägen 76.
Om styrelsen får kännedom om
liknande överträdelser kommer de
som gjort det att debiteras för
bortfraktning.

Märk din cykel som följer:
- Namn
- Lägenhetsnummer
- År (2017)
Skulle du ha glömt att märka upp din
cykel som då forslas bort finns det
en möjlighet att återfå sin cykel då
de kommer att förvaras innan de går
till återvinning.
Vintertider
Levande ljus är fint och
stämningshöjande när mörkret
sänker sig över oss. Men glöm inte
att släcka dem då ett obevakat ljus
kan skapa en brand.

God jul och gott nytt år!

Inbrott
Vi har tyvärr drabbats av ett flertal
inbrott i Jarlaberg och även i vår
egen förening. Inbrotten i området
berör huvudsakligen lägenheter, men
även förråd. Styrelsen ber därför alla
att vara uppmärksamma på om något
är konstigt.
Några åtgärder som vi kan göra är att
alltid se till att portar och dörrar är
låsta samt att bommen till gårdarna
inte står öppen för utomstående. Vi
vill ju göra det så svårt för
inbrottstjuvarna som möjligt och
förhoppningsvis se till att de blir
fällda i domstol för sina brottsliga
handlingar.
Om ni ser något som inte är som det
ska bör ni ringa 11414 och tipsa
polisen om vad ni har sett. Blir ni
vittne till ett pågående inbrott ska ni
larma polisen på telefonnummer
112.
För att ytterligare öka säkerheten bör
alla medlemmar se över sina lås och
dörrar till sina lägenheter. I dag finns
det bra möjligheter att installera både
larm och övervakningskameror inne
i lägenheten kopplade till mobilen,
vilket ger ledtrådar och bevis för att
kunna stoppa inbrottstjuvarna. Med
nya elektromekaniska dörrlås finns
även möjlighet att få loggar för att
kunna se när någon har varit inne i
lägenheten.
Kolla även gärna upp att ni är rätt
försäkrade om olyckan skulle vara
framme.

Kalender för Tullen 2018

Här följer en översiktlig kalender
över vad som händer i vår
bostadsrättsförening nästa år.
I tillägg till nedanstående kommer vi
att återkomma med ett datum för
korvgrillning.

17 januari Styrelsemöte
14 februari Styrelsemöte
21 februari Medlemsmöte
14 mars Styrelsemöte
31 mars Sista dag att lämna in
motioner till ordinarie årsstämma
11 april Styrelsemöte
16 maj Styrelsemöte
30 maj Brf Tullens Årsstämma
13 juni Styrelsemöte
15 augusti Styrelsemöte
12 september Styrelsemöte
26 september Medlemsmöte
10 oktober Styrelsemöte
14 november Styrelsemöte
5 december Glöggmingel
12 december Styrelsemöte

