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Lilla ÖSTERTULLSNYTT

Utemiljön i föreningen 
Under året kommer arbetet med att byta ut 
cykelställen fortsätta. I denna etapp är det 
Lästmakargatan 2 - Lästmakargatan 10 som 
omfattas av bytet. 
 
Lekplatsen bakom Salabacksgatan 9 genomgår 
just nu en ansiktslyftning. Murkna brädor byts 
ut och ommålning sker.  

Soprummen 
Föreningen har idag en väl fungerande 
fraktionssortering i soprummen, men vi 
boende kan alla hjälpas åt för att det ska bli 
ännu lite bättre. 
 
Platta till kartongförpackningar så att de tar 
mindre plats. 
 
Stora kartonger slängs på kommunala 
återvinningscentraler. Exempelvis vid Willys 
på Björkgatan eller vid Brantingstorg. 
 
Vänligen observera att batteri- och 
glödlampsholken endast är för just dessa 
föremål. Där ska inga plastpåsar och/eller 
elektronikskrot kastas. 
 
Nya entrédörrar 
Under hösten 2016 kommer samtliga 
entrédörrar att bytas ut. En återgång sker till 
en stil som bättre harmoniserar till 50-talet. 
Det kommer att bli ädelträ med glaspartier i 
dörrarna. Samtliga entrédörrar kommer att 
öppnas utåt. 
 
Grillning och rökning på balkonger 
Vi vill påminna om vad som står i våra 
trivselregler gällande grillning på balkonger: 
”P.g.a. brandrisk och störande rök får grillning 
ej ske över öppen låga. Elektrisk grill är tillåten 
men ta hänsyn till dina grannar.” 
 
När det gäller rökning så avråder föreningen 
från rökning på balkonger och i direkt närhet 
till husen. Tänk på att visa hänsyn till dina 
grannar. 

Blomlådor på balkongen 
Så här års är det många som tycker att det är 
trevligt med lite blomsterprakt på balkongen.   
Blomlådor skall vara placerade på insidan av 
balkongräcket. 

Vinterleksaker 
Vintern har släppt sitt grepp och därför ska de 
vinterleksaker som fortfarande står i cykel- 
och barnvagnsförråd ställas in i 
lägenhetsförråd. 

Grävning runt Årstagatan 14 
Dräneringen runt delar av huset på Årstagatan 
14 är för dålig, vilket gör att fukt tränger in i 
källaren. 

För att åtgärda detta kommer grävning att ske 
utmed tre av husväggarna (ej väggen in mot 
gården), grunden isoleras samt ny dränering 
läggas på plats som ansluts till befintlig 
dagvattenbrunn. 

Under arbetet kommer det att vara begränsad 
framkomlighet, och delvis helt avstängt, från 
infarten från Årstagatan. 

Grinden mellan Årstagatan 12 och 
Lästmakargatan 5 kommer dock att vara 
uppställd under arbetet för att möjliggöra 
biltrafik till och från gården. 

I nuläget vet vi inte exakt när detta arbete 
kommer att utföras. Det beror på när 
entreprenören har möjlighet. 
Så snart vi får klart med startdatum kommer 
anslag att sättas upp i trapphusen. 

Nätverksadministratör sökes  
För felavhjälpning hos våra boende söker vi en 
person - med kunskap och intresse av - att 
hitta och lösa de vanligaste formerna av 
problem som kan uppstå med 
nätverksanslutningen. Ersättning för utfört 
arbete utgår. Om du är intresserad så ta 
kontakt med styrelsen genom att skicka ett 
mejl till: styrelsen@brfostertull.se 

Sommarhälsning från styrelsen 
Slutligen vill vi i styrelsen önska er alla en 
riktigt trevlig och skön sommar! 


