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Hemsidan 

Alla uppmanas att hålla sig 

uppdaterad om vad som sker i 

föreningen. Information finns på 

hemsidan som uppdateras löpande. 

 

 

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 

Vid felanmälan till Sweax på 

föreningens allmänna utrymmen, så 

kontaktar de alltid kontaktpersonen i 

styrelsen innan de åtgärdar felet. 

. 

 

Tvättid  
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 

Tullgårdens expedition  

Expeditionen är stängt t o m 21-08-31 för både telefontid & besök 

 

OBS! det går EJ att lämna meddelande på telefonsvararen 

Styrelsen nås via mejl info@brftullgarden.com eller brev i brevlåda 

i 11 D 

Nästa styrelsemöte: 2 augusti 2021 

 

Soprummet 

Är till för källsortering, det som inte går att källsortera åker ni 

själva med till en återvinningscentral. 

Det är en onödig kostnad för föreningen att Sweax ska köra 

grovsopor till återvinningscentralen. 

Portarna ska vara stängda på kvällar och nätter. Vi 

får hjälpas åt att stänga de portar som står öppna.  

Sop rumsdörren ska alltid vara stängd och låst. 

Detta gäller även cykel & barnvagnsrummet.         

Tullgårdbladet 

Styrelsen har beslutat att inte dela ut bladet i 

postboxarna f o m augusti. Bladet kommer att finnas 

på hemsidan och i portarna. Styrelsen kommer att 

dela ut ett dokument där de som önskar att få bladet 

i postboxen får fylla i namn och vilken port man bor i 

och lämna den i föreningens postbox i 11D. 

 

Balkongrenovering 

På årsstämman informerade styrelsen att renoveringen blir i början på 2022. 

Renoveringen av balkongerna, där kommer den dåliga betongen att tas bort och gjutas om, framsidan/ 

fronten av balkongen kommer att bytas ut till nya fronter, tak, vägg och golv kommer att målas. 

Årsstämmoprotokollet finns nu på hemsidan 

Rökning på balkongen 

Det är tillåtet att röka på balkongen, men även 

om det är tillåtet så kan det störa dina grannar. 

Om du märker att ”varje” gång du gör det, så 

hör du fönster och dörrar runt omkring dig som 

stängs. Det ett tecken på att det inte 

uppskattas och du ska kanske försöka minska 

ned det. 
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