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Coronavirus/convid-19 
Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens samt HSB:s råd och kommer att anpassa oss efterhand. 
 
Årsstämma 
Årsstämman flyttad till den 23 juni kl. 18.30 i Maria Magdalenas Café. I år kommer vi att ha 
poströstning. Detta gör att man inte behöver besöka stämman utan sitter hemma i lugn och ro och 
fyller i poströstningslappen. Motionerna kommer vi att flytta till en ny stämma som kommer att 
hållas till hösten. Separat info/kallelse kommer. 
 
Pågående projekt: 
1/3 del av takbrunnarna är nu renoverade.  
Stamprojektet är i projekteringsfasen och planen är att ha anbudsunderlag klara i början av juni. 
Byte av radiatorventiler kan inte påbörjas pga Covid-19 situationen. 
	
Tvättstugor - påminnelse 
Kontrollera gärna i liggaren om det var idag just jag skulle tvätta! Inkräkta inte på andras 
tvättider. 
 
Blomsterlådor 
Blomsterlådor på 2:a våningen måste hänga på insidan av balkongen av säkerhetsskäl. Se till att 
vatten och jord inte hamnar hos grannen nedanför vid bevattning. 
 
Com Hem 
Com Hem har skjutit upp datumet för när de analoga kanalerna till den 8 september. 

 
Gräsklippning 
Gräsklippning sker tisdag/onsdag. Glöm inte plocka bort framför din uteplats så gräsklippning kan 
ske. Det är inte våra fastighetsskötares sak att flytta undan ”saker” för att kunna klippa. 
 
Lekplatsbesiktning 
Lekplatsbesiktningen är nu klar för året. De få fel som fanns är nu tillrättade. 
 
Vissen murgröna i oxlarna vid tennisbanan. 
Murgröna uppe i träd kan med tiden hindra trädens tillväxt. Utemiljögruppen har därför bett 
trädvårdsföretaget Yggdrasil att skära av de delar av murgrönan, som växer upp i trädkronorna. 
 

Glöm inte se till att entrédörrarna hålls stängda!  
 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte. 
Nästa styrelsemöte måndagen den 1 juni kl.18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org 
alternativ lämnas i expeditionens brevlåda. 
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Coronavirus/covid-19 
The board follows recommendations made by the Public Health Agency and from HSB. The board will 
make adjustments on an ongoing basis. 
 
The Annual Meeting 
The Annual Meeting takes place June 23rd at 6.30 p.m. in Maria Magdalena's Café. This year we will have a 
postal vote. This means that you do not have to attend the meeting; instead, you can stay at home and fill in the 
postal vote. We will move the motions to a new meeting, which will take place this upcoming autumn. You 
will all get a separate invitation to the meeting. 
 
Ongoing projects 
One third of the roof drains are now renovated.  
The renovation of the plumbing system is in the planning phase and the plan is that the specifications are 
done in June. 
The replacement of radiator valves cannot start due to the current situation with covid-19. 
 
Laundry rooms – a reminder 
Always check the booking before you start using the laundry room.  
Do not interfere with other people's bookings. 
 
Flower boxes 
Flower boxes on the balconies on the second floor must hang on the inside of the balcony due to security 
reasons. Ensure that water and soil do not end up with the neighbour below. 
 
Com Hem 
Com Hem has postponed the date for the analogue TV channels to September 8th. 
 
Mowing 
Mowing takes place on Tuesdays or Wednesdays. Do not forget to clear in front of your patio so mowing 
can take place. It is not the janitor’s job to clear the lawns from toys etcetera to be able to cut the grass. 
 
Playground inspection 
The annual inspection of the playgrounds inspection has taken place. The few errors detected have been 
fixed. 
 
Ivy in the oxen at the tennis court 
Ivy in trees can hinder the growth of trees. The outdoor environment group has therefore asked the 
company Yggdrasil to cut off the parts of the ivy that grow up in the tree crowns. 

 
Please keep the entrance doors closed at all times! 

 
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. 
Next meeting will take place on June 1st at 6 p.m. You can send a letter to the board via e-mail: 
styrelsen@otorn.org or leave a letter in the mailbox at the expedition. 


