TULLENBLADET
Lokal att hyra
Styrelsen fick i samband med
årsstämman i våras uppdraget att se
över Ateljégruppens lokal på
baksidan av Diligensvägen 96 (mot
allen) och undersöka om någon är
intresserad av att hyra lokalen.

Cykelrensning
I slutet på november 2017 kommer
vi att genomföra en cykelrensning
på båda våra två gårdar. Styrelsen
ber er därför att märka upp era
cyklar som ni vill behålla med namn,
lägenhetsnummer och år (2017).

Nedan finns en utvändig bild på
lokalen.
Alla omärkta cyklar vid slutet av
november kommer att forslas bort.
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.

Gårdslokalen

Lokalen är bäst lämpad för en
näringsidkare.

Är du intresserad av hyra lokalen
eller vill veta mer ska du höra av dig
till Magnus Bernet på mail:
magnus@brftullen.se.

Bokning av gårdslokalen kommer
återigen att ske i tolvtimmarspass
mellan klockan 12-24 och 24-12. Att
hyra gårdslokalen kostar 250 kronor
per pass.

Tänk på att även planera er bokning
så att ni hinner städa lokalen efter er.
Vill ni till exempel ha fest på kvällen
och städa dagen efter måste ni boka
två pass, både 12-24 och 24-12
dagen efter.

Gårdsrenovering
Nu har gårdsrenoveringen på gård 4
(Diligensvägen 3-37) dragit igång.
Arbetet utförs av entreprenören
MTB Mark & Trädgårdsbyggarna.
Arbetet kommer att pågå under cirka
tio veckor.

Kalender för Tullen
Här följer en översiktlig kalender
över vad som händer i höst i vår
bostadsrättsförening.

Oktober
Extrastämma onsdag 11 oktober
Styrelsemöte onsdag 18 oktober
Container i slutet på månaden
Bild: Gård 4 innan renoveringen.

Gårdsrenoveringen kommer att ske i
två etapper. I den första etappen som
alltså nu har inletts kommer först
gemensamhets- och lekytan vid
föreningslokalen att förnyas.
Därefter kommer arbeten att ske med
kantstens- och asfaltsarbeten och
vissa planteringsytor.

Nya växter kommer att planteras
under etapp två längre fram under
2018. Under ett medlemsmöte den 6
september 2017 presenterades den
uppdaterade planen kring
renoveringen.
Tullenbladet
Från och med nu sätts Tullenbladet
upp på anslagstavlorna, i portarna
samt kommer att finns upplagt på
Tullens hemsida www.brftullen.se

November
Styrelsemöte onsdag 15 november
Cykelrensning i slutet på månaden

December
Styrelsemöte tisdag 12 december

Trevlig höst!

