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ÖSTERTULLSNYTT
Ny vicevärd 
Styrelsen har ingått avtal med Bredablickgruppen 

om teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningen. 

Det gör att från den 1 oktober 2022 kommer vi att 

ha en vicevärd som arbetar hos oss 20 timmar i 

veckan. 

I stort kommer vicevärden hantera löpande frågor 
från våra medlemmar och hjälpa till vid 
underhållsfrågor. Skulle du som medlem har 
behov av att komma i kontakt med vicevärden är 
det fortsatt samma telefonnummer och mail som 
tidigare. 

Markku kommer att finnas kvar som vanligt. 

Vår utemiljö 
Sommaren går mot sitt slut och vi hoppas att 
många hunnit njuta av våra fina gårdar som även 
denna säsong skötts om på ett fantastiskt sätt av 
Markku och gänget. Gräsmattor och buskar har 
klippts och våra planteringar har fyllts på med 
blommande växter. Vi önskar påminna 
medlemmar med hundar och andra djur som 
rastas, att våra planteringar utanför t.ex. våra 
portar inte är till för att våra kära 
familjemedlemmar ska kunna uträtta sina behov.   
 
Lekplatsen utanför Salabacksgatan 9 har 
uppdaterats med en ny sandlådegrävskopa och 
karusell för barnen.  
 
Har du som medlem något förslag på förbättringar 
i vår utemiljö? Ett ytterligare tillägg till 
lekplatserna, en ny utemöbel eller något annat. 
Maila förslaget till styrelsen@brfostertull.se. 
 

Cyklar 
Cyklar ska vara i brukligt skick för att få stå i de 
gemensamma utrymmena i källaren. Förvaring av 
övriga cyklar ska ske i medlemmens egna förråd. 
Se över vilka cyklar du har i källaren om någon 
måste flyttas. 
 

Elsparkcyklar 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som parkerar 
elsparkcyklarna vid sidan av porten för att 
underlätta in- och utgång. Vi har sett en stor 
förändring. Tack! 

 

Expeditionen 
Expeditionens öppettider är tisdagar kl. 8:30-9:30. 

 
Miklagård 
Styrelsen vill även välkomna restaurangen 
Miklagård som har öppnat på Årstagatan 6 där 
maträtter från det genuina turkiska köket kan 
upplevas. Basen är grillade kötträtter och turkiska 
smårätter, även veganska och vegetariska 
alternativ finns för den som önskar det. Bredvid 
huvudingången till restaurangen finns en 
pizzabutik med separat ingång, där det serveras 
traditionell surdegspizza och annan snabbmat. 
Menyn hittar ni på miklagarduppsala.se. 

 
NYA STYRELSEMEDLEMMAR 
Presentation av nyinvalda: 
 
Daniel Henningsson 
Jag delar min tid mellan forskning, rörande bland 
annat folkvandringar i det östra 
medelhavsområdet under perioden 1500–1000 
f.Kr., och ett arbete som fingeravtrycks- och 
ansiktsexpert för diverse myndigheter. Vidare är 
jag bland annat chefredaktör för tidskriften 
Hellenika som ges ut av vänföreningen till det 
Svenska forskningsinstitutet i Athen samt medlem 
av diverse föreningsstyrelser i Uppsala och 
Stockholm. 
 
Felicia Lindström 
Just nu är jag föräldraledig men börjar min nya 
tjänst på Systembolaget i september. Jag har bott i 
föreningen i tre år tillsammans med min man och 
nu även med vår dotter.  

Jag har ett stort intresse för mat och dryck och 
även för att se mig om i världen. På fritiden umgås 
jag med min familj och våra nära.  

Mitt intresse av att sitta med i styrelsen kommer 
genom min nyfikenhet av att utmanas i nya 
uppgifter och hoppas genom detta kunna bidra 
med mina egenskaper.  

Freja Swenning 
Jag arbetar för närvarande som administratör på 
Riksbyggen och har en bakgrund som 
fastighetsmäklare. På fritiden tycker jag om att  
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träna, framförallt klättring både ute som inne, och 
även umgås med familj och vänner. Jag hoppas 
kunna vara behjälplig där det behövs och vara 
med och förbättra för föreningens medlemmar. 
 

Rutinerade styrelsemedlemmar med 
ny post 

Christer Larsson 
Jag är vice ordförande, kassör och ansvarig för 
nyckelhantering. Dessutom involverad i 
byggfrågor och försäkringsärenden. 

Jag bor på Lästmakargatan 14A och har bott i 
föreningen sedan 2008. 
Är numera pensionär och tillbringar mycket tid i 
mitt hus utanför Enköping, där jag odlar och 
vandrar i skogen. 
 

 
 
 
 
 


