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VIKTIGT

Tvättid

Alla uppmanas att hålla sig uppdaterad om
vad som sker i föreningen. Information finns
på Tullgårdbladet, trapphusen samt på
hemsidan som uppdateras löpande.

Om ingen börjat tvätta efter 2 timmar är
tiden fri att nyttjas, gäller EJ om annan
information är uppskrivet på tavlan som
sitter på tvättstugedörren

Styrelsen ser även att man ser om sin lägenhet
så vatten inte rinner i toaletterna eller att man
har kranar som står och droppar.

Container kommer
under v21

I en rinnande toalett blir det många liter som
bara rinner ut. Onödigt både för miljön och
föreningens kassa.
Håll även koll så inte några radiatorer läcker

Årsstämma 2021
På kvällen den 7 juni är det dags för Årsstämma, vi
kommer att vara ute på någon av våra gårdar.

Låsbyte
Brandrisk
Barnvagnar och andra föremål får EJ förvaras i
trappuppgångarna pga. brandrisk

Sista tillfället för låsbyte och montering av
extralås är 14 maj mellan kl 9 -16
Har man beställt extralås så måste man vara
hemma då betalning sker med kort.

Sopsortering

Felanmälan till Sweax

Vik ihop wellpapp och kartonger så får mer plats i tunnorna.
Ställ inte sopor/skräp på golvet, finns inget lämpligt kärl att lägga
dem i så får man åka till Görla och slänga själv

När ni felanmäler fel i lägenheten så
faktureras Sweax er för arbetet, ni
måste uppge personnummer vid
anmälan. Om ni anser att det är något
som föreningen ska stå för skickar ni
betald faktura + betalningskvittens till
info@brftullgarden.com så tar vi upp
önskan på nästkommande
styrelsemöte.

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
31 maj är telefontiden inställd expeditionen
stäng
Det går jättebra att mejla era funderingar
och frågor till info@brftullgarden.com
Nästa styrelsemöte: 31 maj 2021

Vid felanmälan till Sweax på
föreningens allmänna utrymmen, så
kontaktar de alltid kontaktpersonen i
styrelsen innan de åtgärdar felet.
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 alltid styrelsen via mejl så
vi kan hjälpa till.
Telefonnummer finns på
informationstavlan i portarna

