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Info om fläktprojektet 
På grund av säkerheten skjuts projektet 
framåt till det åter är riskfritt att gå på våra 
tak. Det är för närvarande oklart hur länge. 
Information kommer senare att anslås vad 
gäller injusteringar och utläggning av radon-
dosor. 

 
Regler för byte av element mm 
Boende som önskar byta element eller där 
element på grund av fel eller risk för läckage 
finns  skall kontakta vice värd 

som anvisar VVS firma. Orsak till detta är att 
obalans kan uppstå i värmedistributionen i en 
trappuppgång. 
 

Vår utemiljö  
Vinterlek 
Det är kul att få följa barnens framfart i 
backen bakom Salabacke-kyrka. Tyvärr är 
vädret lynnigt och har svårt att bestämma sig 
om det ska råda barmark eller vinterlandskap. 
Som tur är så har snön återkommit i skrivande 
stund och åter ser vi glädjen hos barnen på 
våra gårdar. Arbetet som bedrivs främst nu av 
Markku är att skotta och sanda om vartannat. 
Ta det lugnt på promenaden och ha gärna 
broddar under fötterna. 
 

Gymmet 
Styrelsens beslut är att fortsatt hålla vårt gym 
stängt för träning, på grund av rådande 
omständigheter i samhället med Covid-19. I 
dagsläget har vi inte någon tidplan för när vi 
ämnar öppna upp för träning igen. Vi får hålla 
oss till tåls och vistas utomhus eller på gym i 
stan som har de nödvändiga åtgärder som 
krävs för smittsäker aktivitet och 
vistelse.  Styrelsen återkommer med mer 
information om när vi tänker oss att kunna 
öppna upp igen för träning.  
 
 
 

 
Gästlägenheten 
Gästlägenheten är fortsatt öppen för 
uthyrning. Vi tillämpar regeln om 48 timmar 
mellan olika uthyrningar tillsvidare som 
försiktighetsåtgärd. Det är även viktigt att ni 
som hyr lägenheten ser till att städa 
ordentligt.  
För att boka lägenheten mejla 
evelina.winder@brfostertull.se med önskat 
datum.  
 

Felanmälningar 
Har du element som inte blir varma eller 
andra fel som du vill ha hjälp med att fixa? 
Maila då till vicevard@brfostertull.se och skriv 
vad du vill ha hjälp med och glöm inte; namn, 
adress och telefonnummer. Då tar Markku 
kontakt med dig och bestämmer när han kan 
komma och avhjälpa felet. 

 
Soprummen  
Det kommer att läggas ut påsar till komposten 
i samtliga soprum. Är det slut så maila till 
vicevard@brfostertull.se så fylls det på. 
En påminnelse, alla kartonger som läggs ut i 
soprummen ska tas isär så att allt får plats. 
T.ex. stora kartonger och ryamattor ska inte 
läggas i soprummen utan det ska den boende 
själv ta till återvinningen.  

 
Årstagatan 
Delar av Årstagatan kommer att vara avstängd 
med start i februari 2021 och beräknat 
slutdatum juni 2021.  
Infarten till vår parkering påverkas inte. 
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Valberedningen 
Vill du vara med och utveckla och förbättra 
vår bostadsrättsförening? 

Då är du den vi söker! 

Vi söker nu nya personer till styrelsen, som vill 
delta i styrelsearbetet under verksamhetsåret 
2021/2022 med start vid årsstämman i vår. Vi 
behöver personer med olika bakgrund, 
kunskaper och erfarenheter. Det viktigaste är 
att du har ett intresse och en vilja att delta i 
styrelsearbetet! 

Vi vill att styrelsens sammansättning speglar 
de boende i föreningen. Därför ser vi lite extra 
positivt på att du som är småbarnsförälder 
eller kvinna hör av dig eftersom dessa grupper 
är underrepresenterade just nu i styrelsen. 

Men detta är inga krav! Det viktigaste är en 
vilja att engagera dig! Så är du intresserad 
kontakta mig så snart som möjligt så berättar 
jag mer. 

Vid intresse hör av dig till mig på mail 
maria.persson@brfostertull.se eller telefon 
0760 – 15 05 10 

Årsstämma 
Den 20 maj 2021 är datum för stämman. 
I dagsläget vet inte styrelsen hur den kommer 
att genomföras pga. av pandemin.  
Poströstning, digitalt eller fysiskt, detta 
kommer att framgå av inbjudan till 
årsstämman som skickas ut senast två veckor 
innan stämman. 


