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Fläktar/Radon 
Takfläktsprojektet rullar vidare och nu är  
också  huvar och fläktar monterade på 

Lästmakargatan 14 och 12. Elinkoppling sker 
vartefter och beräknas vara klart till mitten av 

januari. 
Uppsala Fläktservice kommer då att återgå till 

Salabacksgatan 3 för injustering och OVK 
mätning. Radonpuckar beräknas läggas ut i 
januari. 

Tillverkning av huvar kommer att ske under 
vintern för att montering skall kunna starta så 

fort vädret medger montering igen. 
  

Laddplatser för El- eller hybridbilar 
Installationen av våra 10 nya laddplatser är 
klar.  

Pris på laddplats är 250 kr/månaden + 
elförbrukning enligt tariff.  

Samma kö gäller för alla parkeringsplatser. 
När man har/fått en plats sker byte mot 
laddplats. 
Hör av Er till parkering@brfostertull.se vid 
behov.  

 

Parkeringar 
Kupévärmare 
Våra elplintar är inte dimensionerade för 
kupévärmare eller laddning av 
hybridbilar. Endast motorvärmare får 
användas för dessa. 

 

Vår utemiljö  
Nu är det mörkt och ganska trist ute. Våra 
gårdar ligger öde med kala träd och blöta 
gräsmattor. Som tur är har vi fått upp fina 
julgranar med belysning på gårdarna så ta en 
tur runt och titta på dessa om ni inte redan 

gjort så. 

Vi hoppas på lite kallare tider och frusen mark 
snart så att gårdarna lyses upp av snö och 

rimfrost. 

 

 

Gymmet 
Det är många som vill använda gymmet igen. 
Detta är fullt förståeligt och vi är många som 

finner denna märkliga situation med Covid-19 
som högst frustrerande. 

Vi i styrelsen har dock beslutat att fortsätta 
hålla gymmet stängt på grund av rådande 

situation med Covid 19.   

Vi följer FHMs rekommendationer och hoppas 
på att kunna öppna upp gymmet under våren 
2021.  

Covid 19 
På förekommen anledning påminner vi om att 
boende som behöver hjälp av Markku, vår 
fastighetsskötare, måste informera honom 
om symptom finns eller om ni är i karantän 
för eventuell Covid 19 eller har  Covid 19. 

Om så är fallet kommer han inte utan det får 

avvakta tills ni är smittfria. 

Källardörrar och portar 
Tyvärr konstaterar vi fortfarande att 
källardörrar samt portar lämnas öppna när 
man tagit upp sin cykel eller liknande. Se till 
att dörren stängs och går i lås! 
Om detta fortsätter tas funktionen bort som 
medger att dörren inte slår igen direkt. 
 
 

Styrelsen önskar alla boende en  

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 

 

 


