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Information från Valberedningen

Vi har fått in anbud från sex entreprenörer
gällande fönsterbytet. Styrelsen jobbar
tillsammans med projektledare från Bjerking för
att komma fram till vilken entreprenör som ska
handlas upp. Detta är förhoppningsvis klart detta
år, mer info kommer i början av 2019.

Vi söker dig som skulle vilja vara med och påverka
utvecklingen i vår bostadsrättsförening genom att
vara med i vår styrelse.

Vår utemiljö
Arbetet med vår utemiljö har under sensommaren
och hösten 2018 präglats av säkerhet kring våra
stora träd. Som ni kanske märkt har vi haft
översyn av våra vackra och ståtliga lönnar som
står runt om våra gårdar. Gamla grenar och kvistar
har tagits bort och viss reducering av kronorna har
genomförts av arborister från Uppsala
Fastighetstjänst. Den stora lek-stubben utanför
Å12 var vi tvungna att ta bort, då både röta och
jordgetingar fattat tycke för platsen.
Vidare har vi med hjälp av HOJ öppnat upp kring
buskar och snår för att öka trivsel och trygghet vid
våra grillplatser och gångbanor.
Under vintern och våren ska översyn göras av våra
lekplatser så att inte några trasiga och farliga
saker finns. Finns något som är skadat? Ta kontakt
med styrelsen styrelsen@brfostertull.se eller
kontakta vicevärd.

Vintern närmar sig med stormsteg
Nu går vi åter in i en tid med mycket väta och fukt
samtidigt som det kan frysa till på nätterna. Se till
att ni inte har krukor, mattor och andra sommarattiraljer kvar på era balkonger som kan skada
balkonggrunden. Ställ ner sådant i era källare så
håller sakerna längre och ni kan använda det igen
till våren samtidigt som vi skonar våra fasader och
balkonger. Passa även på att ta med
sommarleksakerna som kan ha blivit stående i
våra källarlokaler in i era privata förråd. Snart
hoppas vi på att få ta fram vinterns saker och då
blir det för fullt i cykelförråd om inte sommarens
saker städats bort.

Vi är ett härligt gäng , men önskar bli fler.
Är du intresserad , vilket vi hoppas, kontakta
valberedningen via e-post
valberedningen@brfostertull.se
eller ring Christina Peedu 0705-721509 eller
Maria Persson 0760-150510

Gästlägenheten
Bifogat finns information om gästlägenheten.
Denna information kommer också att läggas ut på
hemsidan www.brfostertull.se. Medlemmar som
inte kommer åt hemsidan ringer till Evelina på
telefonnumret som finns i informationen.
Fr.om. 25 november 2018 kl 12.00 är det möjligt
att boka lägenheten.

Batterier i brandvarnarna
Glöm inte att byta batterier i brandvarnaren. Det
är den boende som är ansvarig för detta.

Stäng dörrarna!
Det har uppmärksammats att entrédörrar står
öppna i onödan Ställer du upp en dörr se också till
att den stängs. Det har hänt att personer som
rekognoserar för brottslig verksamhet har tagit sig
in genom uppställda dörrar.

Rökning
Visa hänsyn om du röker på balkongen så att inte
grannen störs av röken. Klagomål har kommit från
boende om detta. I trivselreglerna avråder
styrelsen från rökning på balkongerna.

Rastning av hundar
Vi vill påminna om att det är inte tillåtet att rasta
hundar inom föreningens område.

Årsstämman år 2019
Ni kan redan nu boka in torsdagen den 16 maj. Då
kommer årsstämman att hållas.

