I detta nummer av Tallbladet:
Fastighetsservice, hänsyn, löv,
hemsidan, övrigt,
kontaktinformation (styrelsen)
Fastighetsservice
Vår fastighetsskötare Gunnar Jansson har avsagt
sig allt jourarbete, men kan nås dagtid på tfn
540 27 990 och mobil 070-926 16 32. Styrelsen
hänvisar till följande alternativ:
Rhodins rör: 544 709 20
Täby rör: 5444 05 50
Ragnsells vxl: 0771- 88 88 88,
jour 795 45 00
Frebes El: 510 50 884, 070-210 45 79
Hänsyn
Under främst sommaren är våra barn ute sent
och leker och stojar. Eftersom det är så varmt i
våra hus och vi måste ha fönstren öppna gör
detta att de små barnen får svårt att komma till
ro på kvällen. Det vore bra om vi försöker lära
barnen att visa hänsyn även om man självklart
ska få ha kul och leka!
Löv
Flera av oss har märkt att löv och mossa korkar
igen stuprören. Det gör bl.a. att vatten rinner
ner på olämpliga ställen t.ex. på
luftvärmepumparna. Passa på att låna
föreningens 8-metersstege (i aluminium) och
rensa i rören innan vintern. Stegen står hos vår
ordförande Jan Östergren på Kantarellv. 39.
Hemsidan
På årsstämman diskuterade vi olika sätt att nå ut
med information till alla medlemmar. Styrelsen
kommer att uppdatera hemsidan oftare, med
början under senhösten. Besök gärna vår
hemsida http://www.tallskogen.net/ och mejla
oss även om vad du vill att vi lägger ut på vår
webbplats.

Övrigt
Som vanligt finns vi i styrelsen till ert förfogande
om ni har några som helst frågor eller tycker att
vi bör ta tag i någon angelägen fråga. Vi är
särskilt tacksamma för inrapporteringar som kan
vara oss alla till nytta.

Med önskan om en fortsatt härlig höst!
Brf Tallskogens styrelse

Kontaktinformation:
Styrelsen:
Styrelsen:
Ordförande
Jan Östergren, 08-511 75 855
E-post: jan.ostergren@comhem.se
Sekreterare
Ulla Lundström, 070-671 03 74
E-post: ulla.lundstrom1@comhem.se
Ledamöter
Eva Taxén, 070-483 82 12
E-post: 08.6028237@telia.com
Kerstin Farieta, 0733-48 04 65
E-post:
kfarieta@yahoo.com
Suppleant
Jan Carlsson,
E-post: jan.carlsson63@comhem.se

