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Intresserad av styrelsearbete?
Valberedningen är nu i full gång med att rekrytera nya ledamöter till styrelsen (3 stycken). Vi 
behöver också vara några fler i valberedningen. 

Är du själv intresserad av att engagera dig, eller vill du föreslå någon annan person, så är du 
välkommen att höra av dig till valberedningen.

Kontaktpersoner för valberedningen:
Lars Malmberg Musikantvägen 22A, Lasse.Luva@spray.se
Solvig Carlqvist Musikantvägen 10A, Solvig.Carlqvist@otorn.org  Tel 046-145998 

HSB-ledamot
Karin Westerman är vår nya HSB-ledamot fr o m februari 2018. Karin är pensionär sedan 
några år, hon har en gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen, bl.a. som fastighetschef och 
förvaltare. 

Niklas Wihlborg ledamot i styrelsen har avgått pga flytt.

Våra tvättstugor     
Styrelsen har beslutat att de produkter som används vid tvätt och sköljning i de gemensamma 
tvättstugorna från den 1 maj 2018 skall vara miljövänliga, liksom även hälsovänliga, dvs. 
(parfymfria) inga parfymer eller andra tillsatser ska förekomma. 
 
Många är numera allergiker och /eller astmatiker och alla ska kunna nyttja den gemensamma 
tvättstugan utan fara för vare sig hälsa eller miljö. Vår förhoppning är att detta både 
respekteras och upplevs som positivt. 

Skötselråd till dig som har en liten trädgårdsyta utanför din lägenhet 
En grön liten trädgårdsplätt utanför lägenheten kan skänka mycket glädje, men också en del 
arbete. Tänk därför igenom inför varje växtsäsong om du har tid och ork att fortsätta att sköta 
ytan. Om inte, så är det viktigt att du anmäler det till föreningens förvaltare, som i sin tur 
lämnar över ansvaret till våra fastighetsskötare.  

Om du planterar buskar utanför din lägenhet, tänk på att lämna ca 50 cm fritt mellan buske 
och balkongräcke. Det är viktigt att det går lätt att komma emellan buske och balkongräcke 
när dessa skall underhållas (oljas in), vilket görs regelbundet. 
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Inte heller får buskar/ klängväxter växa in mot husfasaden, då skott kan leta sig in under 
fasadblock och fönsterbleck och vara fukthållande. De får inte heller växa upp på ovan-
våningens balkong eller täcka de runda ventilerna, som utgår från lägenhetsförråden på första 
våningen. 

Laddningsstolpar för elbilar
Styrelsen efterlyser intresserade medlemmar, som är beredda att bilda en arbetsgrupp, som 
kan utreda frågan. Anmäl ditt intresse till: vicevarden@otorn.org   Vi vill gärna ha ditt svar 
till nästa styrelsemöte den 10/4. 

Som vi tidigare sagt - glöm inte hålla entredörrarna stängda!!!

Nästa styrelsemöte den 10 april 2018 kl. 18.30. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda 
eller mailas till vicevarden@otorn.org

GLAD PÅSK
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