TULLENBLADET
Mars 2018

Motioner

Boendeenkät

Har du bra förslag och idéer om hur
vi kan göra Tullen till en ännu bättre
förening att bo i. Passa då på att
skriva en motion som vi tar beslut
om på den ordinarie årsstämman,
onsdagen den 30 maj.

Styrelsen har beslutat att genomföra
en ny boendeenkät för att kunna ta
del av våra medlemmars åsikter och
utvärdera hur de åtgärder vi har gjort
upplevs.

Motionerna ska senast vara styrelsen
tillhanda lördagen den 31 mars!
Under stämman får motionären
möjlighet att presentera sin motion
innan blir föremål för omröstning.

•

•
•

•

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!

Enkäten kommer inom kort att delas
ut i brevlådorna till de boende. Vi
ber er därför att ta er tid att svara på
enkäten så att vi kan göra Tullen till
en ännu bättre förening.
Enkätsvaren lämnas senast den 31
mars2018 i styrelsebrevlådan
innanför porten på Diligensvägen 19.
Enkäten kan också laddas ned från
vår hemsida (www.brftullen.se) och
skickas in via e-post till
styrelsen@brftullen.se (instruktion
finns på hemsidan).
Vi tackar på förhand för din hjälp!

Glad påsk!

Trivselregler
För att öka trivseln är det viktigt att
alla boenden följer Brf Tullens
trivselregler:
- Det är inte tillåtet att röka i
eller direkt utanför portarna.
Tänk på att dina grannar kan
vara allergiska. Det är även
olämpligt att röka vid
lekplatserna på gårdarna.
- Mellan klockan 22.00-07.00
på söndag till torsdag och
klockan 23.00-09.00 på fredag
och lördag skall alla ljud vara
kraftigt dämpade. Tänk på att
detta även gäller utomhus på
gårdarna.
Tänk på att visa hänsyn till era
grannar!

Översyn av fönster
Styrelsen gör för närvarande en
översyn av fönstren i föreningen.
Inledningsvis görs ett stickprov på
fönster i särskilt utsatta vind- och
väderförhållanden.

Gårdsprojektet
Renoveringen av gårdarna går
vidare. Närmast väntar plantering av
växter på gå gård 4 (Diligensvägen
3-37)
Inbrott
Styrelsen vill be alla att hålla koll på
om ni ser något som inte står rätt till
med tanke på de inbrott som skett.
Stäng alltid grindarna på gårdarna
efter er. Lämna aldrig dörrarna i
portarna öppna eller släpp in okända
personer.

Kalender för Tullen 2018

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

