TULLENBLADET
Mars, 2017

Hej!

Agenda våren 2017

Under det senaste året har det hänt
mycket i bostadsrättsföreningen.
Takrenoveringen är avslutad och
vi har fått nya hissar. Det tänker
vi fira med en gårdsfest.

Sista svarsdag boendeenkät,

Men först ska vi hålla vår
årsstämma i slutet på maj.

Årsstämma, onsdag 31 maj

tisdag 28 mars
Sista dag för inkommande med
motioner, fredag 31 mars

Gårdsfest, onsdag 14 juni
Årsstämma
Onsdagen den 31 maj bjuder vi in
till bostadsrättsföreningen Tullens
årsstämma. I vanlig ordning
kommer vi bland annat att gå
igenom föreningens ekonomi, utse
en ny styrelse och ta ställning till
inkomna motioner. Missa inte er
chans att ta del av vad som händer
i föreningen. Under stämman
kommer ni också att få en
genomgång av resultaten från
boendeenkäten.

Gårdsfest
Den 14 juni klockan 18.30
arrangerar vi en
taklagsfest/hissfest för att fira
att de nya taken och våra nya
hissar är klara. Det här är ett
utmärkt tillfälle om ni vill lära
känna era grannar under
trevliga former. Vi träffas på
gård 4 (Diligensvägen 3-37).

Motioner till årsstämman

Kontakta styrelsen:

Det har blivit hög tid att skriva motioner till
stämman den 31 maj. Alla medlemmar är välkomna
att inkomma med motioner. Senast den 31 mars ska
en motion vara inlämnad, för att tas upp till
stämman. Det är inte svårt, men vissa saker bör
finnas med:

-styrelsen@brftullen.se

Det ska framgå att det är just en motion, och inte
bara ett allmänt förslag. Skriv ordet "motion" i
rubriken, tillsammans med en beskrivning av vad
motionen handlar om.
Skriv därefter en text som berättar varför du tycker
som du gör.
Avsluta med en eller flera att-satser som innehåller
ditt eller dina förslag till beslut (jag föreslår att
stämman beslutar att: ...)
Ange ditt namn och lägg motionen i styrelsens
brevlåda innanför porten på Diligensvägen 19 eller
mejla den till oss på: styrelsen@brftullen.se
Tveka inte, utan kom med förslag till förbättringar !
Gästlägenhet
Efter genomförd uppfräschning har vi beslutat att
justera upp priserna för att hyra gästrum från den 1
juli 2017. Avgiftshöjningen ligger på 50 kronor per
dygn för gästrummet på gård 1, och 100 kr per dygn
för gästrummet på gård 4.
Efter höjningen ligger kostnaden på 300 kronor per
dygn att boka föreningens gästrum. Styrelsen vill
påminna om att föreningens lokaler inte uthyres i
kommersiellt syfte.

- brevlåda i porten D.19
Styrelsen består av:
Dag Hervieu ordförande
dag@brftullen.se
Robert Kaye Vice
ordförande, IT & Aptus
robert@brftullen.se
Anki Scherlin sekreterare
anki@brftullen.se
Annika Simson Mark &
Miljö
annika@brftullen.se
Magnus Bernet
Kommunikation
magnus@brftullen.se

Valberedningen kan nås
genom:
Mikael Ståhl ordförande
valberedningenitullen@g
mail.com

GLAD PÅSK!

