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Pågående projekt: 
• 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 för att de är gamla och opålitliga. 
• Dränering, väntar på offert. Avser gräsytor norr om husen Klgr 1, Mv 6,14,24 och 28. 
• Stamrenovering, kontrakt påskrivet för projektledning.	

Informationsmöte – 12 november på Östra Tornsskolan 
Mötet samlade ett sjuttiotal intresserade medlemmar. Under mötet gjordes en anonym enkät med 
syfte att undersöka intresse för laddstationer i Brf Östra Torn. Har ni missat mötet och gärna vill 
vara med i undersökningen och påverka, skriv gärna ett mail till styrelsen@otorn.org så kan vi 
ordna det. Senaste datum att anmäla intresse är den 6 december 2019.   
Styrelsen tackar för stort visat intresse och all positiv feedback under informationsmötet. 
 
Ny ordförande i Styrelsen för Brf Östra Torn 
Sedan början av november månad är Natasa Pavicevic ny ordförande i vår styrelse.  
 
Sparsamhet 
Styrelsen tackar alla boende, som visat sparsamhet med vårt vatten i samband med projektet 
inkommande vatten, Styrelsen uppmanar till fortsatt hushållning med vattnet. 
 
Höstmörker 
Glöm inte att använda reflexer när du rör dig ute i höstmörkret. 
 
Upphittat 
En svartgrårutig halsduk glömdes kvar i matsalen efter vårt infomöte på Östra Tornsskolan. 
Halsduken finns nu på expeditionen. 
 
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 9 december kl.18.30. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativ 
lämnas i expeditionens brevlåda. 


