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Information från Bostadsrättsföreningen

Som tidigare meddelats – Var vänliga se till att våra entrédörrar
alltid hålls stängda
Extrastämma
Extrastämma kommer att hållas den 20 oktober för behandling av senarelagda motioner.
Även denna stämma kommer att ske genom poströstning. Mer information kommer.
Tomgångskörning
tänk på att du inte får inte köra bilen på tomgång mer än en minut.
(För intern info: Lunds regler finns på: https://lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/luftenutomhus/tomgangskorning/ )
Pågående projekt:
•
•
•

Stamrenoveringsprojektet ä r i anbudinsamlingsfasen.
Takrenoveringen ä r fä rdigstä lld.
Uppfö ljningsmö te fö r projektet gä llande radiatorventiler kommer att ske vecka 34.

Lampor i trapphusen
Om ni ser att någon lampa i trapphuset är trasig var vänlig gör en felanmälan.
Ring 046 210 85 00 eller logga in på Mitt HSB och gör felanmälan
https://www.hsb.se/skane/felanmalan.
Lite av varje
• Det finns fortfarande en hög med matjord för utläggning på våra gårdar!! Högen är
placerad inte långt från sophuset intill angöring vid hus 22 och hus 26, utanför garage
127. Efter den 1 sept är det fritt fram även för boende att hämta matjord för privat bruk.
Låt inte matjorden spolas bort av höstregnen!!
• Comhem – den 8 september utgår de analoga sändningarna
• All kontakt med våra styrelsemedlemmar göres till vår gemensamma styrelsemail.
• Borttagning av föreningens träd och buskar inom området ska ske i samråd med
styrelsen.
rsion
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.
Nästa styrelsemöte 2020-09-10 kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativ
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C.
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A reminder - Please keep the entrance doors closed at all times!
Extra annual meeting
An extra annual meeting will take place on October 20th in order to process delayed motions. The
meeting will be held by postal vote. More information will follow.
Idle running
Please keep in mind that it’s not allowed to leave your car on idle running for more than one
minute. (Read more: https://lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/luftenutomhus/tomgangskorning/)
Ongoing projects
• The renovation of the plumbing system is now in the collection of offers phase.
• The renovation of roof drains is now completed.
• A meeting regarding the replacement of radiator valves is scheduled in week 34.
Ligtning in the stairwells
If you notice that any lamp in the stairwell is broken, please report this.
You can either call +46 46 210 85 00 or log in to ‘My HSB’ and report it at
https://www.hsb.se/skane/felanmalan
Little bit of both
• There is still a pile of topsoil left, which can be used in the courtyards. The pile is located
not far from the recycling house next to the entrances of house 22 and 26, outside garage
127. After September 1st, all residents can use the soil for private use. Please do not let
the topsoil be washed away by the autumn rains!
• ComHem - the analogue broadcasts will be cancelled on September 8th.
• All contact with the members of the board shall always be sent to the joint email.
• The association's trees and shrubs in the area is only to be removed in consultation with
the board.
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting.
Next meeting will take place on September 10th 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, at Musikantvägen
10 C.
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