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EXPEDITIONEN

är öppen 19:00 - 20:00

Bemannas av 

styrelserepresentant

Onsdagen 21 december

Elin

Onsdagen 7 december

Yalda

Onsdagen 4 januari

Gabriel

Onsdagen 11 januari

Nancy

Onsdagen 18 januari

Suna

Onsdagen 25 januari

Yalda

EFS finns på

plats i föreningen
Måndagar ca 9-11

Torsdagar ca 12-15
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STYRELSEN ÄGNAR DENNA SIDA - för ett alldeles 

speciellt tema som alltid är aktuellt inför stundande helger.

EFS ej på plats 
26 dec 
5 jan

Alla tillönskas 

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

från styrelsen

SNART ÄR DET 
Jul-, Nyår- & Trettonhelger

STYRELSEN DELAR UT julklapp

till medlemmarna i Brf Gunilla! 
Årets julklapp till er blir en brandfilt
och den personliga utdelningen till
varje lägenhet påbörjas 
fredagen den 16 december!

BRANDVARNARE SKALL finnas i varje lägenhet! 

I samband med fönster- & ventilationsarbetena 
kontrollerades samtliga lägenheter på den punkten.
Ett tiotal medlemmar saknade då brandvarnare. Hoppas de 
har införskaffat sådana! Gör en funktionskontroll!

HJÄRTSTARTARE, Brandsläckare & Första hjälpen

Om styrelsen godkänner budgeten kommer "lunchrummet" 
(rummet mitt emot mangelrummet) att förses med nödvändig 
utrustning.
Medlemmar som har gått utbildningen kan kontakta Lasse.

GLÖM EJ SLÄCKA LJUSEN - KONTROLL-LISTA

Funktionskontroll brandvarnare
Obrännbara ljusstakar
Inga levande ljus varken på TV:n, i närheten av gardin, 
i julgranen eller på toaletten!
Kolla dina elektriska sladdar.

SKYDDA DIG och dina grannar mot brand.

Kampanjen " Aktiv mot brand" har tagit fram en information 
och den finns nu uppsatt på anslagstavlorna 

STYRELSE representant 
tjänstgör på Expeditionen,

onsdagar mellan 19 och 20, 
enligt schema. Vem som är där 

de närmast kommande 
onsdagar ser du nedan.

Expeditionen
är

stängd
vecka 52

http://www.gunillabrf.se/
mailto:info@gunillabrf.se
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KOMMANDE

AKTIVITETER

Måndagen 19 december

Styrelsemöte

Fredagen 13 januari

Söndagen 15 januari

Måndagen 16 januari
Styrelsemöte

Onsdagen 18 januari
Daglediga

 

2

NANCY bor i port 9 email: nancymourad@hotmail.com

- om du har frågor/synpunkter gällande tvättstugorna och 
källarutrymmena.

Nancy kan även kommunicera på engelska och arabiska.

ELIN bor i port 23           tfn:  070 753 26 83

email: elin.malm.lindberg@gmail.com

- när du skall sälja din lägenhet, när du tänker hyra ut i andra 
hand och när det gäller försäkringsfrågor.

- om du har synpunkter/frågor gällande föreningen, dess hemsida 
eller andra frågor om ditt boende i Brf Gunilla.

VEM KONTAKTAR DU i styrelsen!

LASSE bor i port 27        tfn: 070 834 17 40

email: lars.y.larsson@bredband.net

- när du skall renovera din lägenhet.
- om du har problem med dina fönster, ventilation eller badrum.
Lasse kan även kommunicera på engelska, norska, danska samt förstår 
tyska.

SUNA bor i port 11        tfn: 073 560 83 76

email: sunasengul12@gmail.com

- när du vill hyra gästlägenheten, samlingslokalen eller låna 
styrelsens P-plats.

- när du har frågor/önskemål om fritidsaktiviteter i föreningen
Suna kan även kommunicera på engelska och turkiska.

GABRIEL bor i port 25 email: gabriel.ousi1@gmail.com

- när du vill hyra P-plats/garage eller hyra extra förråd och när 
du är i behov av extra nyckel.

Gabriel kan även kommunicera på engelska och assyriska/syrianska.

AMANUEL bor i port 35  email:amanhab@yahoo.co.uk

- om du har frågor/synpunkter gällande Miljöstugan.
Amanuel  kan även kommunicera på engelska och tigringa.

YALDA bor i port 27        email: yalda488@yahoo.se

- om du har frågor/synpunkter gällande trapphusen och   
hobbyrummet

Yalda kan även kommunicera på persiska, turkiska, azerbajanska 
samt förstår kurdiska

Container finns på plats, 
fredag eftermiddag till 
söndag eftermiddag. 
Dax att slänga julgranen 
och grovsopor.
Info anslås i portarna

Julgransplundring
Barnens evenemang  i
Brf Gunilla och vuxna är 
hjärtligt välkomna!
Info anslås i portarna

NÄR DU har omgående behov att få kontakt

med någon i styrelsen, oavsett ärende, ringer du
1) Elin 2) Lasse 3) Suna


