TULLENBLADET
Mars, 2016

Kontakta styrelsen:

Hej!

-styrelsen@brftullen.se

Hej!
Äntligen
kommer höstens Tullenblad

- brevlåda i porten D.19

Den 21 januari hölls ett
medlemsmöte där följande punkter
togs bl.a. upp:

Ordförande
Dag Hervieu
Mobil: 0735 37 07 01
e-post: dag@brftullen.se
Vice Ordförande
Peter Blom
Mobil: 0735 37 07 03
E-post:
peter.blom@brftullen.se
Sekreterare
Mari Bergman
Mobil: 0735 37 07 02
E-post:
mari.bergman@brftullen.
se
Styrelseledamöter
Annika Simson
Mobil: 0735 37 07 04
E-post:
annika.simson@brftullen.
se
Robert Kaye
Mobil: 0735 37 07 00
E-post:
robert.kaye@brftullen.se

Valberedningen:
valberedningenitullen@g
mail.com

Information om budgeten, där
takarbetet ligger som investering
istället för reparation, med tanke
på avskrivningarna. Föreningen
har sänkt sina räntekostnader från
3.2 % till 1.2 %!
Styrelsen har beslutat att anlita
HSB:s landskapsarkitekt för att gå
igenom gård 1, (D. 74-100)
samtliga markytor för att få ett
helhetsgrepp om markåterställning
av skadorna efter takarbetet samt
uppfräschning av gården. Även
gård 4 kommer att ses över efter att
takarbetet är klart.
Takarbetet ligger ca 4 veckor före
tidsplanen.
Föreningens balkonger och fogar
har undersökts. Balkongerna är i
gott skick, dock behöver fogarna
ses över.
För att motverka en chockhöjning
av medlemsavgifterna har styrelsen
beslutat om att höja avgiften med
1 % fr.o.m. 1/7.

Tänk på att inte ställa upp
portarna. Detta med anledning
av inbrottet som skedde för ett
tag sedan att Nacka posten har
rapporterat om inbrottsvåg i
Nacka.
Apropå objudna gäster har
Jarlaberg fått besök av råttor.
Tullen har avtal med
Anticimex, som har lagt ut
råttgift. Det är ingen fara att
hundar och katter kommer åt
giftet.
Tänk på att fågelborden även
drar till sig objudna gäster,
även om det är trevligt med
småfåglar.

Det har blivit hög tid att skriva motioner till stämman
den 25 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:
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: ...)

Agenda våren 2016

Styrelsemöte, 16/3
Styrelsemöte, 30/3
Styrelsemöte, 6/4
Styrelsemöte, 27/4
Stämma, 25/5

Ange ditt namn och lägg motionen i styrelsens brevlåda
innanför porten på Diligensvägen 19 eller mejla den till
oss på: styrelsen@brftullen.se
Information om hur man skriver motioner finns även på
hemsidan, www.brftullen.se, under fliken förening och
styrelse.
Tveka inte, utan kom med förslag till förbättringar!
Även denna gång passar valberedningen på att hälsa att
alla som intresserade av föreningen att kontakta dem.
Det kan vara allt från idéer, hjälpa till med olika
sysslor, till att vara intresserad av styrelsearbete.
Maila till valberedningen på:
valberedningenitullen@gmail.com
Till sist vill Tullens styrelse önska er alla en riktigt

Glad Påsk

Styrelsemöte, 15/6

Datum för vårfix är inte
klart ännu. Lappar om
datum för vårfix kommer
att sättas upp.

Boka redan in den 25 maj
i er agenda. Styrelsen
kommer att inleda
stämman med förtäring
och dryck!

