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Pågående projekt:
 Belysningsprojektet som startade den 17 juni har nu kommit en bra bit på väg.

För er information kommer en ny lyktstolpe att sättas upp vid vändzonen mellan hus 1 och 5

 Radonmätningens resultat: väntar nu på besiktningsunderlag för de sista lägenheterna

 PCB-provsanering har utförts utanför fem entréer. Vi inväntar provresultatet från 
Miljöverket.

 Byte av radiatorventiler i lägenheterna planeras.

 Dränering, väntar på offert.

Bostadsinbrott och bilinbrott 
Under sommaren har vi haft inbrott både i lägenhet och bilar. Se till att hålla dörrar och fönster 
stängda/låsta när du lämnar lägenheten. Förvara inte värdesaker i bilen!

Privata lekredskap
Föreningen är ansvarig om något händer vid lek med stationära privata lekredskap detta enligt
HSB:s jurister, därför är det förbjudet att t ex sätta upp egna studsmattor.

För allas trivsel
 Vänligen respektera ordning- och förhållningsregler på områdets parkeringar. 

Parkeringarna är till för de boende och deras gäster. 
 Brandvägar skall hållas fria från bilar. Det är inte tillåtet att parkera på brandvägarna.
 Ordning och reda i våra miljöhus. Glöm inte att vi har en stor container för skrymmande 

föremål (dock ej el i containern).  Glöm inte låsa miljöhusen.
 Garagen är avsedda för våra bilar, får ej användas som förråd.
 Var vaänliga respektera tvaä ttstugereglerna som finns uppsatta i tvaä ttstugan.
 Var vaänliga gaå  inte genom buskarna anvaänd vaå ra gaångar!
 Barnvagnsfoä rraåd och gamla soprummen faå r inte tagas i anspraåk foä r eget bruk!
 Passa paå  att goä ra aäppelkakor det finns massor av aäpplen paå  vaå rt omraåde.

Hobbyrummet
Geringssågen är försvunnen sen en tid tillbaka? Lånar du något verktyg i hobbylokalen skall 
detta skrivas in i anteckningsboken. Verktyg får endast lånas en vecka åt gången.
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Gemensam utemiljö
Sommarens extra infoblad om vår gemensamma utemiljö innehöll tyvärr 
några olyckliga formuleringar, som styrelsen beklagar. Endast den 
bostadsrättsinnehavare, som meddelat sig vilja ha ansvar för skötseln av 
rabattyta utanför lägenheten, har således skyldighet att följa punkterna 
i det extra infobladet. Detta gäller även bostadsrättsinnehavare med 
skötselavtal för plattyta, spaljé och/ eller trädäck.

Odlingslotter
Har du haft svårt att hinna med skötseln av din odlingslott i sommar? 
Då bör du kanske överväga att avsäga dig din odlingslott inför nästa 
säsong. Många odlingsintresserade står i kö.

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 2 september kl. 18.00. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda 
eller mailas till styrelsen@otorn.org.
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