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Ordinarie Föreningsstämma påminnelse 
Årets stämma hålls den 20 maj kl. 19.00 i Maria Magdalenas café. Observera att medlem, som inte 
har betalat förfallen insats eller årsavgift, inte har rösträtt på stämman. 
 
Inf om aktuella mailadresser för kontakt med förvaltare och styrelse 
• Vår	förvaltare	kan	i	fortsättningen	nås	under	mailadress:	forvaltaren@otorn.org		
• Vi	vill	också	påminna	om	att	styrelsen	har	en	ny	mailadress:	styrelsen@otorn.org		
• Den	gamla	mailadressen	till	vicevärden	ska	därmed	inte	längre	användas.	

 
Pågående projekt: 
• Belysningsprojektet.	Offert	antagen	och	startmöte	hålls	inom	kort.	
• Radonmätningen	är	nu	avslutad.	Vi	inväntar	analyssvar.	
• Sandrening	har	gjorts	på	föreningens	alla	sandlekytor.	
• PCB-provsanering	har	utförts	utanför	fem	entréer.	Vi	inväntar	provresultatet.	
• Ett	3-årigt	trädvårdsavtal	har	slutits	med	arboristfirma.	Trädinventering	pågår.	
• Byte	av	radiatorer	i	lägenheterna	planeras.	
• Filmning	och	spolning	av	stammar	–	pågående.	
• Dränering,	väntar	på	offert.	
• Nya	portar	till	”de	vita	förrådshusen”	är	nu	på	plats.	

 
Skylt på dörrar till barnvagnsrum 
Barnvagnsrum, som saknar skylt på dörren, har nu erhållit en sådan. Skylt får inte tas bort! Dörr till 
barnvagnsrum kommer att förses med dörrstängare. 
 
Nerskräpning i miljöhusen 
Tänk på vår miljö! Se till att locken på avfallskärlen hålls stängda! Detta för att undvika besök av 
t.ex. råttor och skator! Är ett avfallskärl fullt, så lägg i något av de andra kärlen för samma typ av 
sopor. Det brukar finnas tillräckligt med plats. Om inte så är fallet, gå till ett annat av föreningens 
miljöhus. ( ev.bild ) 
 
Håll rent i tvättstugorna 
För allas trivsel är det viktigt att vi hjälps åt att hålla rent i tvättstugorna! Följ uppsatta städrutiner. 
Tänk på att rensa torktumlaren på ludd när du har använt den! 
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Tidningsutbärningen 
Under några dagar har en del morgontidningar inte lämnats i dörrinkastet. Problemet har lösts, då 
tidningsbudet fått nya nycklar. 
 
Nycklar - Övernattningslägenheten 
Nycklar hämtas på expeditionstid, dvs tisdagar ojämn vecka. 
 
 
Vår, sommar, höst eller vinter! Oavsett vilken årstid vi har - skall entrédörrarna hållas 
stängda!!! 
 
 
Google Translate 
If you wish to use google translate a version of this document is available at 
http://www.otorn.org/infoblad 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte. 
Nästa styrelsemöte, datum för nästa möte bestäms på det konstituerande mötet efter 
föreningsstämman den 20 maj. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda eller  
mailas till styrelsen@otorn.org 


