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Vår utemiljö  
Våra fina gårdar kommer i advent och åren 
som kommer lysas upp av ljusslingor i några 
av våra träd, istället för av julgranarna som 
tidigare köpts in av föreningen varje år. Gå 
gärna en promenad någon eftermiddag i 
advent och beskåda träden som ni hittar på 
tre platser. Tänk bara på att ta det försiktigt 
om det är halt ute. Hoppas ni tycker att det 
blev lika fint som utegruppen! 
 

Gymmet 
Nu har vi öppnat upp gymmet efter Covid-19 
nedstängning och reparation efter 
vattenläcka. Vi är många som vill träna igen 
och det är kul att se så många engagerade i 
vårt gym. 
 
Ett förtydligande kring lås och dörr.   
När ni ska låsa upp dörren till gymmet måste 
taggen läggas bestämt mot lås-brickan och 
roteras fram och tillbaka och gärna röras i 
cirklar runt ytan. Själva avläsningen av taggen 
är lite okänslig och för att lås-antennen ska få 
kontakt med taggen så måste man ha taggen 
dikt an dörrytan.  
 
Vidare så ska vi gå igenom den tränings-
utrustning som finns, komplettera där det 
saknas och se till att utrustningen är på topp. 
Städutrustningen ska ses över för att vi alla 
kan ta hand om gymmet på bästa sätt.  

 

Felanmälningar 
Maila till vicevard@brfostertull.se och skriv 
vad du vill ha hjälp med och glöm inte; namn, 
adress och telefonnummer.  

 
Expeditionen 
Torsdagarna 23 och 30 december kommer det 
att vara stängt på expeditionen. 
 
 
 

 
Rökning  
Tänk på dina grannar om du röker på 
balkongen. Styrelsen avråder i 
trivselreglerna från rökning på balkonger.  
 

Byt batterier i brandvarnarna  
Så här i advents- och vintertid, när det är 
mörkt om kvällarna, är det trevligt att tända 
levande ljus för att skapa trivsel. Kom dock 
ihåg att släcka alla ljus när ni lämnar rummet 
eller lägenheten. Ett tips är att sätta en 
påminnelse på ytterdörren!  
  
Har ni inte redan bytt batterier i era 
brandvarnare är det nu hög tid att göra detta. 
Batterierna bör bytas varje år. En smart 
minnesregel är att byta batterierna i 
brandvarnarna i samband med att ni plockar 
fram era adventsljusstakar.  
  

Tvättstugorna  
Styrelsen vill återigen påminna er alla om 
att  lämna tvättstugorna - med tillhörande 
tork- och mangelrum - i det skick ni själva 
önskar finna dem.  
 

Hemförsäkring  
Förutom en hemförsäkring bör den boende ha 
ett så kallat bostadsrättstillägg  som ersätter 
skador på det som medlemmen är ansvarig 
för. 
Föreningen betalar inte för detta utan det 
måste den boende själv lägga till i sin 
hemförsäkring. 

 

Julhälsning  
Till sist önskas alla boende i 
föreningen en riktig  
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.  
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