TULLGÅRDSBLADET APRIL 2020
Expeditionen stängd för besök
Ni kan nå oss på telefonen måndagar mellan 18.30 - 19.30 på 070-612 53 38
eller skicka ett mejl till info@brftullgarden.com
Måndag 13/4 är expeditionen stängd.
Årsstämman 2020
Måndag den 18/5 kl. 19.00 är det planerat att den
skulle genomföras.
Vi kommer inte kunna genomföra årsstämman
inomhus som det är idag.
Vi återkommer efter nästa styrelsemöte 20-04-27
hur den kommer att genomföras.

Innergårdarna
Finns det några som är intresserade att bilda en
trädgårdsgrupp. Tanken är att vi ska göra lite mysigt
och trevligt.
Som t ex fler bord, rabatter, blomkrukor m.m
Vill du hjälpa till, kontakta expeditionen på telefon el
mejl
Cykelrummet i 9:an kommer att göras om till
barnvagns/ permobil rum.
Alla som har sina cyklar i cykelrummet måste flytta
dem till cykelställ utomhus eller till en källare. De
cyklar som inte flyttas ut av sin ägare, flyttar styrelsen
ut till ett cykelställ.

Nästa styrelsemöte 2020-04-27
Valberedningen
Vi behöver förstärkning i styrelsen. Om du är
intresserad av att vara del av styrelsen.
Kontakta
Therese: 070-66 96 895
Karin: 073-02 44 589

Brf Tullgårdens expedition
Telefontid
Måndag: 18.30 – 19.30 tele nr 070-612 53 38
info@brftullgarden.com

Tryckfelsnisse var framme i brevet ang hjälp
med handling m.m. i Corona tider
Medlemmar i föreningen som inte tillhör
styrelsen men som vill hjälpa till om detta
skulle bli aktuellt är välkomna att höra av sig
till styrelsen@brftullgarden.com
Ni som behöver hjälp kontaktar Johan på
070-289 72 84

Under vecka 20 kommer en container att
ställas upp på gården mellan 9 & 11:an
utanför soprummet.

Lite information…………….
Ny inflyttad, hör av er till styrelsen så visar vi
runt i föreningen, förråden, tvättstugan,
soprummet & källarna.
Tvättstugeklack (bokning av tvättiden)
Ny köps på expeditionen för 700kr
Förråd
Till varje lägenhet ingår det ett stort förråd och
ett litet matförråd med lägenhetsnumret på.
Parkering
Önskar man parkeringsplats, hör av er till
styrelsen och ställ er i kö.
Soprummet
I soprummet är det skyltat vid kärlen hur vi
sorterar
Tvättstugan
Informationsskyltar/ lappar finns i tvättstugan
ang. tvättider & städning. När porten är låst i 9C
kommer ni in med er nyckel i 9D
Arbete med uppdatering av föreningens
hemsida är på gång.
TIPS!
Varje hus har källare, där finns det flera

