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Val av förtroendevalda ledamöter i HSB Skåne
HSB Skåne söker kandidater för val till förtroendeuppdrag i styrelse, valberedning och 
revision. Är du intresserad kan du nominera dig själv. Du kan också nominera någon annan 
person i föreningen. Glöm inte fråga denna person först! Mer information finns anslagen 
utanför expeditionens dörr. Anmälan görs senast den 15 december 2018 på formulär på HSB:s
hemsida Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas 
till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.

Kattbajs i våra sandlådor

Har ni nät till sandlådorna var vänliga se till att dessa läggs över sandlådorna då de inte 
används, förhoppningsvis kan kattbajset minimeras.

Gårdspengar
Gårdspengar sparas i max 2 år. Bidrag till större gemensamma projekt på gårdarna kan 
beviljas efter kontakt med styrelsen. Alla beslut om gårdsmiljön skall vara förankrade på 
gårdarna och finnas dokumenterade i gårdsmötesprotokoll. Gårdspengar skall endast 
användas när det gagnar den gemensamma gården.

Borttagning av träd samt nyplantering
Under sommaren och hösten har vi tagit bort en del träd på området. Ytterligare ett antal träd 
är märkta för borttagning, antingen för att de är dåliga/sjuka eller för att de växer på olämpliga
ställen, t ex träd som hänger ut över Musikantvägen.

Vi har börjat med arbetet att ersätta de träd vi tar bort. Dels har Styrelsen beslutat att plantera 
ett antal träd norr om Klarinettgränden. Två träd planteras på gården Mv 22-24. Vi har också 
tagit ett generellt beslut om att plantera fler träd och arbetar nu med att hitta en konsult som 
ger oss råd om vilka arter och lämpliga platser för var dessa skall sättas. 

Filter till vädringsluckor
Till dig som var på expeditionen den 25 september och köpte 3 filter mot kontant betalning. 
Var vänlig kontakta styrelsen.

Nu när hösten kommer - glöm inte hålla entredörrarna stängda!!!

Nästa styrelsemöte den 23 oktober 2018 kl. 18.30. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda 
eller mailas till vicevarden@otorn.org
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