Styrelsen för Östertulls bostadsrättsförening
Augusti 2017

Lilla ÖSTERTULLSNYTT
Ekonomi
Ett fastighetslån har under sommaren bundits
om till en ännu mer fördelaktig ränta.
Föreningens likviditet har under våren
korrigerats nedåt enligt plan, då de nya
entréportarna betalades direkt ur kassan. Från
att vid årsskiftet legat runt 6 mkr kommer
likviditeten under hösten att ligga runt 4 mkr.
Kurs HLR
Ni är nu välkomna att anmäla er till en
3-timmars utbildning i HLR (hjärt-och
lungräddning) med hjärtstartare.
Anmälan görs till hannele.alatalo@gmail.com
alternativt lägg en lapp i brevlådan vid
vicevärdsexpeditionen med namn, telefonnummer samt önskemål om dag så kontaktar
Hannele dig.
Max 8 personer per utbildningstillfälle.
Följande datum är aktuella.
Torsdag 14 september kl. 17:30 -20:30
Lördag 17 september kl. 14–17
Lördag 30 september kl. 14–17
Anmälan öppen för alla boende i Brf Östertull
(kostnadsfritt).
Östertull bjuder på kaffe och kaka.
Lokal: Vicevärdslokalen.
Soprummen
Det är inte tillåtet att ställa stora saker utanför
soprummen för att ”någon annan” ska kasta
detta!
Det är den boendes ansvar att dessa sopor
samt stora kartonger slängs på kommunala
återvinningscentraler. Exempelvis vid Willys på
Björkgatan eller vid Brantingstorg.
På dörrarna till samtliga soprum finns anslag på
vad som får kastas i soprummen.

Gymmet
Efter önskemål från boende som använder
gymmet är nu en spegel uppsatt.
Tiderna som gäller för träning är vardagar
mellan klockan 7.00 - 22.00 och helger mellan
8.00 – 22.00.
Utemiljön i föreningen
Nya träd är planterade längs Årstagatan 6,
utanför restaurangen.
Det är nu klart med nya rabatter utmed
husfasaderna på Lästmakargatan 2–8 och
vi räknar med att förnyelsearbetet med
rabatterna fortsätter i vår.
Säsongen för grillning är i full gång och glöm
inte att det är ens eget ansvar att alltid städa
efter sig runt grillen och se till att glöden är
släckt innan man går därifrån.
Har man lånat bord från andra ställen ska dessa
ställas tillbaka på den plats man tog det från.
Bostadsrättstillägg
Påminnelse:
I BRF Östertull har vi inte något kollektivt
bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget är ett
komplement till hemförsäkringen och ger ett
skydd för din bostadsrätt. Vi rekommenderar
alla medlemmar att ha detta tillägg för att
slippa dyra kostnader om olyckan är framme.

