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Rapport från en matkällarfront 

Inte med machete, men väl med bultsax och sunt 

förnuft, har vi betvingat den svårgenomträngliga 

djungel av oordning bland våra matkällare…. 

Om du fortfarande finner att du har en gök, dvs 

någon annans lås på din matkällare, så kontakta 

mig via info-mejlen!  

Du får inte bara ta ett annat! Då blir det liksom ”Gå 

tillbaka till GÅ!” igen (utan att inkassera 4 000 kr) 

Stefan  

Styrelsen 

Felanmälan 

Felanmälan görs direkt till Sweax. 

Anmäl om fel upptäcks utomhus, 

lampor i allmänna utrymmen mm 

Blir man störd av hög musik eller 

annat, prata först med den det 

gäller, hjälper inte det så kan ni 

ringa Störningsjouren  

22.00- 07.00 

Informera styrelsen via mejl så vi 

kan hjälpa till. 

Telefonnummer finns på 

informationstavlan i portarna 

Tullbladet & aktuell information finns på 

hemsidan som uppdateras löpande 

Årsstämma 2021 

På kvällen den 7 juni är det dags för 

Årsstämma, vi kommer att vara ute på någon av 

våra gårdar. 

Motioner till Årsstämman ska vara styrelsen 

tillhanda senast den 30/4 

Detta ska en motion innehålla  

-Förslaget skall vara tydlig och konkret 

- Motivera varför du vill ha/genomföra 

förändring/förslaget tydligt 

- Underteckna med ort & datum, underskrift 

och lägenhets nr 

- Ditt förslag måste vara skrivet så att stämman 

kan ta beslut med ”ja” eller ”nej”. 

Diskussionsförslag tas ej upp till beslut på 

stämman. 

- Motionen lämnas eller skickas till  

Brf Tullgården  

Esplanaden 11D 

76144 Norrtälje 

 

Container för grovsopor 

kommer under v21 

 

 

 

Tullgårdens expedition  

 

Telefontid 

Måndag: 19.00 – 19.30 tfn nr 070-612 53 38  

OBS! det går EJ att lämna meddelande på 

telefonsvararen 

Övrig tid så nås styrelsen via mejl eller brev i 

brevlåda i 11 D 

 

26 april är telefontiden inställd expeditionen stäng    

Det går jättebra att mejla era funderingar och 

frågor till info@brftullgarden.com 

Nästa styrelsemöte: 26 april 2021 

 

Statsorientering   

I slutet av april kommer det vara en 

kontroll på våra gårdar pga. 

statsorientering  

 

Cyklar får EJ stå längs med husväggarna.             

Vi har fina cykelställ och källare där de får plats 

Brandrisk  

Barnvagnar och andra föremål får EJ förvaras i 

trappuppgångarna pga brandrisk 

 

mailto:info@brftullgarden.com


      

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


