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Lilla ÖSTERTULLSNYTT
Nedan följer en kortfattad redogörelse för 
dels vad som har hänt i föreningen, dels vad 
som är på gång under den närmsta tiden. 
 
Asfaltering av Lästmakargatan 
Under vecka 37 har det inte varit möjligt att par-
kera sin bil utmed Lästmakargatan. Detta har 
berott på arbete med att byta gatans beläggning. 
 
Vicevärden har tidigare från kommunen efterfrå-
gat närmare besked i frågan om tidpunkt för 
beläggningsbytet, men har inte fått något besked. 
Skyltarna om parkeringsförbud stod sedan upp-
ställda under fredagen i vecka 36. 
 
Styrelsen hoppas att ni som brukar parkera utmed 
gatan lyckades lösa er parkeringssituation medan 
asfaltarbetet pågick. Inför vintern är det också 
väldigt bra att asfalteringen är utförd. 
 

Ny fjärrvärmeledning inkopplad 
Under onsdagen den 9 september 2015 kopplades 
äntligen den nya fjärrvärmeledningen in till före-
ningens värmecentral på Lästmakargatan 7. 
 
Ett missförstånd i kommunikationen med Vatten-
fall, som utförde inkopplingsarbetet, gjorde att 
informationen till alla boende gick ut först efter 
att varmvattnet var avstängt. Styrelsen beklagar 
detta och hoppas att avstängningen inte ställde till 
med allt för stora olägenheter för er. 
 

Föreningens lekplatser 
Föreningens båda egna lekplatser är välbesökta av 
barn i olika åldrar, vilket är glädjande. 
 
Vid en inspektion framkom det dock att den äldre 
rutschkana, som finns på lekplatsen bakom Läst-
makargatan 1, inte uppfyller gällande föreskrifter 
angående säkerhet. Den rutschkanan kommer 
därför att tas bort och arbetet påbörjas prelimi-
närt under vecka 38.  
 
Föräldrar uppmanas vänligen att inte låta sina 
barn leka utan uppsikt när lekplatsarbetet pågår. 
 
Styrelsen och vicevärden håller på med att utarbe-
ta ett förslag för en omfattande uppfräschning av 
lekplatsen bakom Lästmakargatan 1. Styrelsen 
återkommer inom kort med mer information. 

 

Planerade arbeten i utemiljön 
Arbetet med förnyelse och uppfräschning av 
utemiljön i bostadsföreningen fortsätter. 
 
Under hösten kommer beskärning av en del träd 
att äga rum, vilket bl.a. avser pilen på planen vid 
Lästmakargatan 2 och en rönn vid Salabacksgatan 
7. Den äldre och döende pilen vid lekplatsen intill 
Lästmakargatan 14 kommer att tas bort helt. 
 
Vidare kommer buskar och växter på baksidan av  
Lästmakargatan 3 och 14 att tas bort. De kommer 
att ersättas med nya buskar etc. med planteringen 
vid Lästmakargatan 12 som förebild.  
 
Grillplatsen vid Salabacksgatan 5-7 kommer att 
förses med omgärdande buskar. Det sker med 
grillplatsen på Årstagatan 12 som förebild. 
 

Sortering och ordning i Miljöstugorna 
Våra miljöstugor har nyligen blivit sanerade. Inom 
kort kommer ommålning av ytterdörrar och  
väggarnas insida att ske. 
 
Låt oss alla hjälpas åt att hålla stugorna städade 
och i god ordning. Notera även att kärlen för 
kartong inte är avsedda för stora wellpappkar-
tonger. Exempelvis emballage från nya möbler och 
TV-apparater ska boende på egen hand lämna vid 
kommunens återvinningscentral eller containrar. 
 

Arbete med takomläggning 
Yttertaket på restaurangen utmed Årstagatan har 
passerat sitt bäst-före datum. Arbetet med att 
byta taket kommer preliminärt att pågå under ca 
två veckor i oktober 2015. 

 
BRF Östertull - en pigg 60-åring! 
Vi tänker tillbaka till år 1956. Många av er som 
läser Lilla Östertullsnytt idag  var kanske inte ens 
födda då. Andra av er hade redan då bosatt er i 
något av de fina hus vi har i vår förening. 
 
Anledningen till att vi ska tänka tillbaka till just 
1956 är att det var då, några år efter att husen 
uppförts, som vår bostadsrättsförening bildades.  
 
Detta innebär att vår förening under nästa år, 
2016, firar sitt 60-årsjubileum, vilket vi ser fram 
emot! Mer information kommer längre fram. 


