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Inkassobolag – Colligent
HSB:s nya inkassobolag sköter numera inkasseringen av obetalda månadsavgifter.
Vid utebliven betalning av månadsavgift skickar Colligent inkassokrav. Inkassokravet skickas ut ca 7 
dagar från förfallodatum.
Uppskov kan ges av styrelsen i särskilda fall. Boende skall före månadsskiftet meddela styrelsen vid 
ev. försenad betalning av månadsavgiften.

Avi gällande månadsavgifter
Från och med kvartal 4 (oktober-december) kommer samtliga avier att skickas ut till varje enskild 
medlem/bostadsrätt. D v s posten sköter utdelningen fr o m kvartal 4.

Rastning av hundar
Det är förbjudet att rasta hundar på området. Hundbajspåsar slänges i härför avsedda tunnor utanför 
området.

Påminnelse - Trädgård/Spajle/Plattyta/Trädäck
Vi vill påpeka att lägenhetsinnehavare med spalje, husnära egen plattyta eller trädäck skall se om att 
dessa ger ett vårdat intryck. Gäller både de som skrivit avtal och de som planterat på egen hand”.

Blomsterlådor på balkong
Tänk dock på att lådorna måste hänga på insidan av balkongen av säkerhetsskäl. Fundera även på om 
det finns risk att vatten och jord hamnar hos grannen nedanför vid bevattning.

Gångbanor
Var vänlig använd våra gångbanor. Gena inte genom buskar och rabatter!!

Brandvarnare.
Vi vill påminna er om att kontrollera er/era brandvarnare med jämna mellanrum så att de fungerar. 
Kom även ihåg att byta batterier regelbundet.

Blixtdrabbat körsbärsträd
Under åskovädret natten till fredan den 10 augusti skadades ett körsbärsträd vid Musikantvägen 12A 
pga blixtnedslag. Styrelsen har låtit två kunniga personer besiktiga trädet. Båda anser, att trädet tagit 
allvarlig skada och kommer troligen att dö i sinom tid. Det får stå kvar tills vidare, då det inte bedöms 
bli ett riskträd än på några år. Styrelsen kommer närmast att kontrollera trädets hälsotillstånd i 
samband ned ”yttre syn” på försommaren 2019.

Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.
Nästa styrelsemöte den 25 september kl. 18.30. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda eller mailas
till vicevarden@otorn.org
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