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Årsstämma 
Den 25 maj kl. 19.00 kommer årsstämman att hållas på Östra Torn skolan. Separat kallelse kommer. 
 
Expeditionen 
Fr o m den 1 april kommer expeditionen att vara bemannad av vår förvaltare kl. 08.00 – 09.00, 
varannan tisdag ojämn vecka. 
 
Expeditionstiden är under kvällstid och förvaltaren sitter ensam i en ombyggd lägenhet utan 
några möjligheter till utrymning. Detta gör att det känns otryggt ifall man skulle råka hamna i en 
hotfull situation. Vi som arbetsgivare är ansvariga för att arbetsmiljön för våra anställda ska vara 
säker och trygg. Eftersom det är ett arbetsmoment som man utför ensam och utan möjlighet till 
annan utrymning och man upplever det som otryggt så anser vi att man måste hitta en annan 
lösning till expeditionstiden. /Cornelia Håkansson, HR chef, HSB Skåne 
 
Motioner till årsstämman - påminnelse 
Motioner till årsstämman skall vara inlämnade till styrelsen senast den 28 februari. 
Länk till mall för motion: www.hsb.se 
 
Pågående projekt: 
Stamrenovering: Projektplanering startar i början av 2020 och styrelsen avser att informera 
regelbundet om projektet. Under första uppstartsmöte diskuterades projektplanering samt en 
grupp experter inom olika område tittade på några av våra badrum och tvättstugor. 
Inget nytt att informera om gällande övriga pågående projekt. 
 
Vår stora container 
Vid större renovering ber vi er att själv transportera bort byggmaterial då detta är en kostnad för 
alla i föreningen och kan medföra höjda avgifter. 
 
Du som satte en TV utanför containern? Som tidigare skrivits hänvisar vi till Sysav alltså inget 
elektriskt material i container eller i våra sophus. Detta medför extrakostnader. 
 
Cyklar 
Var vänlig använd i första hand våra cykelställ istället för att sätta cykeln utanför entréerna. 
 
 

Glöm inte se till att entrédörrarna hålls stängda!!! 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte. 
Nästa styrelsemöte den 9 mars kl.18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativ 
lämnas i expeditionens brevlåda. 
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The General Annual Meeting 
The General Annual Meeting will be held at Östra Torn skolan on May 25th at 19 p.m. You will 
all get an invitation to the meeting. 
 
The office 
From Apirl 1st the office will change its opening hours to every other Tuesday (uneven weeks) at 
8-9 a.m. 
 
The reason for this is that HSB and the Board has jointly decided that the work environment for 
the HSB-trustee is risky and threatening situations may occur. The trustee is always alone and 
has no possibility to evacuate. Therefor he/she should be staffing the office during 8-9 a.m. 
rather than 5-6 p.m. 
 
The General Annual Meeting 
Letters/propositions for the General Annual Meeting must be submitted to the board by February 
28th 2020. Link to template for letter/proposition: www.hsb.se  
 
On-going projects 
Renovation of the plumbing system is in progress and will start early in 2020. The board will 
inform continually throughout the project. At the first meeting the parties discussed planning of 
the projects and a group of experts within varies of areas did an inspection of some of the 
laundry rooms and some bathrooms.  
 
There is nothing new to report about the other on-going projects. 
 
The container 
If you are renovating your apartment, please note that you cannot use our container. You are 
responsible for the dispose of building materials due to the renovation of your own apartment.  
 
Are you the one who left a TV next to the container? Please follow the recommendations from 
Sysav: i.e. no electrical waste in the container or in the recycling houses.  
 
Bicycles 
Please use the cycle rack rather than parking your bicycle outside of the entrance door. 
 

Please keep the entrance doors closed at all times.  
 
Questions for the board 
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. 
Next meeting will take place on March 9th at 18.00.  
Either send a letter to the board by e-mail: styrelsen@otorn.org or leave a letter in the mailbox at 
the expedition. 
 
We thank volunteer Maria Skogh for the English version of the information letter. Please note 
that the board cannot commit to long-term translations of the information letter. 
 


