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Vårstädning och VÅRFEST!
Välkomna ALLA den 28/5 med
start kl. 10.00.
Ny styrelsemedlem
Ulla Lundström avgår som sekreterare och
styrelsen tackar för Ulla utmärkt och trogen
tjänst. Vi välkomnar varmt Linda Wiberg som ny
sekreterare i föreningen.
Pantsättningar
Styrelsen vill informera om att när det gäller
privata pantsättningar på bostaden, har
styrelsen ingen möjlighet att skriva på
handlingar. Handlingarna måste skickas till UBC
(vår ekonomiska förvaltare), detta kan styrelsen
hjälpa till med, alt. att banken skickar direkt till
UBC, som har pantsättningsregister. Räkna med
minst en till två veckors handläggning.
Nytt försäkringsavtal
Föreningen har tecknat ett nytt försäkrings
avtal med TryggHansa. Vi har bytt från Folksam
för en bättre hantering av våra ärenden, då vi
upplevt att bostadsrättsinnehavare under året
inte fått den service vi förväntar oss. Vi får också
en lägre årlig försäkringskostnad i och med
bytet. I den nya försäkringen ingår
bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Alla
medlemmar kan därför nu ta bort sitt eget
bostadsrättstillägg från sin hemförsäkring.
Det innebär en årlig besparing på ett par
hundra kronor per hushåll. OBS! Säg inte
upp själva hemförsäkringen.
Styrelsens övriga arbete

Föreningens hemsida kommer under hösten att
få en ny form. Tanken är att aktuell information
vid sidan av Tallbladet kommer att ligga ute på
hemsidan. Den nya hemsidan kommer också att
innebära att medlemmarna enklare kan lämna
inlägg och kontakta styrelsen med olika
önskemål. Nya skyltar är inköpta: spegel och
vändplan. Planer på ev. inköp av kylaggregat till
övervåningen diskuteras.
Hänsyn
Under sommaren är våra barn ute sent och leker
och stojar. Eftersom det är så varmt i våra hus
och vi måste ha fönstren öppna kan det vara
svårt att somna på kvällen om det är mycket stoj
och skrik. Föräldrar ombeds att gå ut på
kvällarna säga till sina barn. När vi säger till
andras barn, gör vi det så klart på ett bra och
vänligt sätt. Även rökare som sitter ute där rök
stiger upp och går in i angränsade hus,
förutsätts ha förståelse för om grannar påpekar
detta. Efter kl. 22.00 krävs särskild hänsyn.

Med önskan om en trevlig sommar,
Brf Tallskogens styrelse

Styrelsen:
Styrelsen:
Ordförande
Jan Östergren, 08-511 75 855
E-post: jan.ostergren@comhem.se
Sekreterare (NY!)
Linda Wiberg,
E-post: linda.wiberg@comhem.se
Ledamöter
Eva Taxén, 070-483 82 12
E-post: 08.6028237@telia.com
Kerstin Farieta, 010-713 43 36
E-post:
kfarieta@yahoo.com
Suppleant
Jan Carlsson,
E-post:
jan.carlsson63@comhem.se

