
2019-09

HSB Brf Östra Torn
Information från Bostadsrättsföreningen

Pågående projekt:
 Belysningsprojektet som startade den 17 juni närmar sig nu slutfasen

 Radonmätningens resultat: väntar på offert gällande åtgärder efter besiktning av de 2 
lägenheter som hade förhöjda värden.

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

 Byte av radiatorventiler i lägenheterna planeras.

 Dränering, väntar på offert.

Förvaltare
Vi har fått en ny förvaltare som heter Maria Bergman fr o m 2019-09-02

Cykelpump
Cykelpump finns nu uppsatt på väggen utanför fastighetsskötarnas del av ”vita huset”, norra 
förrådet

Katter och hundar.
För många småbarnsföräldrar i vårt område är förekomsten av kattbajs i sandlådorna ett ständigt 
irritationsmoment.
Styrelsen ber därför dig, som kattägare, att regelbundet plocka bort eventuell förekomst av 
kattbajs i den närmaste sandlådan på din bostadsgård. Kanhända gör du redan precis detta, som 
en insats för allas vår gemensamma trivsel! Tack för din insats!
Vi ber er hundägaren att inte kasta hundbajspåsar i våra papperskorgar! Särskilda tunnor för 
detta finns utanför och runt hela vårt område.

Cykelrensning
Cykelrensning kommer att ske inom den närmsta tiden. Se anslag som kommer upp på våra 
anslagstavlor.
Enligt gällande brandskyddsregler och för att förebygga skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är 
maximalt fyra cyklar, oavsett storlek, tillåtna i trapphuset. Dessa skall stå under trappan. 

Tidigare uppslag på anslagstavla bör respekteras. Barnvagnsrummet får användas om ingen i 
trappuppgången använder barnvagn även vårt gamla soprum går att använda till cyklar.
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Våra trapphus
I våra trapphus får inte finnas, möbler, blommor, mattor, skor mm då detta är brandfarliga 
material.
Var vänlig respektera brandskyddsreglerna!

Beskärning av fruktträd
Plommonträden kommer att beskäras om några veckor.

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 10 oktober kl. 18.00. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda 
eller mailas till styrelsen@otorn.org.
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