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Pågående projekt:
 Belysningsprojektet startade den 17 juni. Tyvaä rr kommer det att behoä vas taä ckmaå lning.
 Radonmaä tningens resultat: 2 laä genheter med foä r hoä ga vaä rden vilka kommer att utredas. 

Ett antal laä genheter kvarstaå r att maä ta. Dessa maä tningar goä rs till hoä sten.
 PCB-provsanering har utfoä rts utanfoä r fem entreéer. Vi invaäntar provresultatet fraån Miljoä verket.
 Byte av radiatorer i laä genheterna planeras.
 Draänering, vaäntar paå  offert.

Miljöhuset vid 22:ans gavel
Ett kärl för brännbart tages bort och ett för plast lägges till.

Rastning av hundar
Rastning av hundar är inte tillåtet inom området. Hundbajspåsar får inte slängas i våra soptunnor på 
gårdarna. Vi hänvisar till avsedda latrintunnor för hundar som finns utanför området.

Rökförbud – påminnelse
Tänk på rökförbudet som börjar den 1 juli. Se aprils infoblad.

Cykelrensning
Cykelrensning kommer att ske till hösten. I fortsättningen en gång/år.

Våra gårdar
Se till att ni plockar undan efter er! Barnens cyklar och större leksaker skall inte stå på gångarna när 
barnen gått in. När det är mörkt är det lätt att snubbla på dom. Detta gäller även i trapphusen, dvs 
inget framför grannens dörr.

Gräsmattor
Våra gräsmattor klipps på tisdagar, se till att det är fritt på gångar och gräsmattor när våra 
fastighetsskötare skall klippa gräset.

Tvättstugor
Var vänliga och stryk inte ut varandras tider i bokningskalendern. Vi ber er respektera tvättstuge-
reglerna som finns uppsatta i tvättstugan.
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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 den 12 augusti kl. 18.00. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda eller 
mailas till styrelsen@otorn.org.
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