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HSB Brf Östra Torn
Information från Bostadsrättsföreningen

Informationsmöte – 12 november kl 18.30
Informationsmöte kommer att hållas på Östra Torn Skolan tisdagen den 12 november.
Detta enligt stämmobeslut den 2019-05-20. Separat kallelse kommer.
OBS! - Inkommande vatten
På grund av att rören utanför Musikantvägen 26C för inkommande vatten är rostiga och stor risk
för sprickbildning finns måste dessa bytas ut. Svanholms påbörjar detta arbete den 4 november.
Under bytet som beräknas ta 3 dagar kommer vi att få vår vattenförsörjning från en brandpost.
Detta innebär mindre tryck i kranarna under dessa dagar. Separat information kommer.
Pågående projekt:
• Belysningsprojektet som startade den 17 juni är nu avslutat.
• Radonmätningens resultat: väntar på offert gällande åtgärder efter besiktning av de 2
lägenheter som hade förhöjda värden.
• PCB-provsanering har utförts utanför fem entréer. Sanering av resterande entréer planeras
enl. beslut av Miljöförvaltningen, Lunds kommun.
• Byte av radiatorventiler i lägenheterna planeras.
• Dränering, väntar på offert.
• Tak- och stamrenovering – information kommer på medlemsmöte den 12 november.
Inbrott
Ytterligare ett inbrott i vårt område. Var gärna uppmärksamma på vem som rör sig i området.
Cykelrensning
Styrelsen har anlitat Ekohjulet, Cykelåtervinning för cykelrensning vilken nu är avslutad.
Skulle det skett ett missförstånd kontakta info@ekohjuletcykelatervinning.se för att återfå er
cykel. Karenstiden för beslagtagna cyklar är 6 månader, i enlighet med hyreslagen.
Våra trapphus - påminnelse
I våra trapphus får inte finnas, möbler, blommor, mattor, skor mm då detta är brandfarliga
material. Var vänlig respektera brandskyddsreglerna!
Skrivelser till styrelsen
Vi ber er observera att anonyma skrivelser inte besvaras av styrelsen.
Våra gårdar
Sandsaker förvunna på gård 2–4. Var vänliga flytta inte sandsaker som finns på gårdarna.
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Efterlysning
Till Er som har föreningens borrmaskin var vänlig lämna in denna på expeditionen omgående.

Nu är hösten här – se till att entrédörrarna hålls 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 14 november kl. 18.00. Skrivelser lämnas i expeditionens brevlåda
eller mailas till styrelsen@otorn.org.
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