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ÖSTERTULLSNYTT
Utemiljön

Tvättstugor

Vårens arbete med utemiljön har som vanligt
inneburit sedvanlig hamling av lindarna runt
Lästmakargatan och Årstagatan. Markku jobbar
med att få våra gårdar grusfria och fina.

Torktumlarna renoveras nu så att de ska
fungera bra. Även filtren i torkrummen rensas
så att torkförmågan blir bättre.
Sen en vädjan IGEN! Städa efter er i tvättstugan,
se anslag vad som ska göras. Det är
inte trevligt att komma till tvättstugan och
måste börja med att städa.

Som vi alla märkt så jobbas det också för fullt
med fönsterbyte. Detta inkräktar så klart också
på vårt arbete med våra gårdar. Gräsytor
används till lager av fönsterrutor och stora bilar
och lastbilar kör på gångarna runt husen. Detta
frestar på våra gårdar och vi ber er ha
överseende med detta under tiden arbetet
pågår. Tids nog så återställs gårdarna och allt
kommer vara lika fint som innan fönsterbytet.
Våra lekplatser ska i maj månad gås igenom och
säkras så de är funktionsdugliga inför våren och
sommarens lek.
Ljusa årstiden innebär sköna kvällar på
balkonger och på våra gårdar. Grilla alltid på
anvisad plats på någon av föreningens
grillplatser. Se till att grillkol släcks efter
användning och tändvätska tas bort.
Låna gärna borden som finns utplacerade men
ställ tillbaka dem där de stod.
Tänk på att årstiden numera är torr och följ
alltid de rekommendationer som kommunen
och styrelsen anger för grillning under
vår/sommartid.

Inventering av kölista för bilplats
Vi gör nu en inventering av kölistan för
bilplatser. Inventeringen innebär att alla som
söker ny eller förändrad parkeringsplats måste
uppdatera sin ansökan. För att behålla din plats
i kön ska ansökan om parkering inkomma senast
2019-05-20. Har du ansökt om parkering i det
nya formuläret på hemsidan (efter 2019-0401) eller inte önskar söka/byta parkering kan du
bortse från detta.
http://brfostertull.se/ansokan-omparkeringsplats/

Vicevärdsexpeditionen
Expeditionen har som tidigare öppet tisdagar
och torsdagar mellan 08.30 och 09.30.
Dessutom är den öppen onsdagar mellan 18.00
och 19.00.
Telefonnummer och mailadresser finns anslaget
i trapphusen.

Övrigt
Containrar kommer att finnas uppställda 9 –
13/5. Se info som finns anslaget i trapphusen.

För vår allas trevnad så använd
papperskorgarna som finns uppsatta i området
istället för att kasta skräp mm på marken.

Till slut önskar styrelsen alla boende en
RIKTIG SKÖN OCH HÄRLIG SOMMAR!!

