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Ordinarie Föreningsstämma 
Årets stämma hålls den 20 maj kl. 19.00 i Maria Magdalenas café. 
 
Pågående projekt: 
• Radonmätning – Upphämtning av dosor – pågående. 
• Sandrening, kommer att påbörjas w. 17 
• PCB – projektet, provsanering utanför fem entréer - pågående. 
• Filmning och spolning av stammar – pågående. 
• Belysningsprojekt, väntar på komplettering av offerter. 
• Nya portar till ”de vita förrådshusen”, väntar på tidsplanering för utbyte av portarna. 
• Dränering, väntar på offert. 

Trädvård 
Styrelsen har beslutar anta en offert från Yggdrasil gällande ett 3-årsavtal för trädvård. 
Yggdrasil kommer att göra trädinventering, sköta områdets alla träd samt årlig fruktträdsbeskärning. 
 
Svarta vinbärsbuskar 
Under 2018 konstaterades att flertalet svarta vinbärsbuskar i vårt bostadsområde var angripna av 
gallkvalster. Vid angrepp av vinbärsgallkvalster rekommenderas uppgrävning och bränning av 
infekterade buskar. Styrelsen agerade i enlighet med detta under hösten 2018.  
 
Efter borttagning av buskar angripna av gallkvalster, rekommenderar fackmän (bl.a. Flyinge 
Plantshop) en karenstid på minst två år, ifall någon återplantering av svarta vinbärsbuskar önskas. 
Detta innebär i vårt fall att återplantering av svarta vinbärsbuskar är lämpligt först våren 2021.  
Vid återplantering med svarta vinbär, välj namnsorten Ben Gairn’ (då den anses vara i det närmaste 
resistent mot sjukdomen). 
 
Någon karenstid gäller däremot inte vid plantering av röda eller vita vinbär.  
 
Odlingslotter 
Alla lotter, som blivit uppsagda, har fått nya brukare. Inför starten av vårbruket har tre odlingslotter 
nu överlåtits på nya innehavare. Kön till odlingslotter är fortfarande lång och vittnar om ett stort 
odlingsintresse i föreningen. 
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Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019. Två äldre 
tobakslagar tas samtidigt bort. Det blir förbjudet att röka (gäller även e-cigaretter) på uteserveringar, 
entréer, perronger och lekparker, tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs och snusförpackningar 
måste innehålla minst 20 portioner. Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och 
säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019. 
Ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019. 
Nu ska alla som vill handla med tobak ha tillstånd, tidigare rökförbud utvidgas till att gälla vissa 
allmänna platser utomhus (uteserveringar, entréer, perronger, lekparker), rökförbudet utvidgas till att 
gälla även elektroniska cigaretter och och örtprodukter för rökning, förpackningar med 
portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner och reglerna om spårbarhet och 
säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige. 
 
De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning 
börjar gälla den 20 maj 2019.  
 
Google Translate 
If you wish to use google translate a version of this document is available at 
http://www.otorn.org/infoblad 
 
 

VI ÖNSKAR ER EN GLAD PÅSK 

 
 
 
 
Vår, sommar, höst eller vinter! Oavsett vilken årstid vi har - skall entrédörrarna hållas 
stängda!!! 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte. 
Nästa styrelsemöte den 7 maj kl. 18.30. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda eller  
mailas till vicevarden@otorn.org 


