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Var vänliga se till att våra entrédörrar alltid hålls stängda 

 
 
Resultat gällande poströstningen av våra motioner 
72 poströster lämnades in. Här nedan redovisas ”JA” rösterna: 
Motion 1 – 57 röster; motion 2 – 60 röster; motion 3 – 65 röster; motion 4 – 68 röster; 
motion 5 – 64 röster; motion 6 70 röster.  
 
Cyklar 
Vi kommer att få ett totalförbud för cyklar i trapphusen. Styrelsen arbetar nu med en långsiktig 
lösning vad gäller cykelplacering.  
Ställ inte cyklar framför entréerna då detta kan försvåra vid behov av räddningstjänst eller bara ta 
sig in och ut från trapphuset. 
 
Pågående projekt: 
• Föreningen har nu fått in anbud för stamrenovering och analyserar dem i detalj för att kunna 

presentera det bästa alternativet för föreningen. Nästa steg är att boka informationsmöte och 
därefter extra stämma för alla boende. 

• Arbetet med radiatorventilerna har blivit något försenat, då inventeringen visade att de tänkta 
ventilerna inte passade. H&K har efter intensivt arbete hittat en för föreningens ny och 
tillfredställande variant. På grund av det är projektet något försenad. 

 
Mitt HSB 
• Gå gärna in på Mitt HSB och uppdatera dina uppgifter. 
• Gamla ”Portalen” försvinner nu för evigt. 
• Kontrollera gärna om du kan få svar på dina frågor under hsb.se/regelkollen 

Våra miljöhus 
Släng inte hela kartonger, skär sönder dem. Om första kärlet är full ta gärna ett steg extra till 
nästa. Skatorna drar upp skräpet om locken står halvöppna.  
 
 
 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.  
Nästa styrelsemöte 12 november kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativt 
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C. 
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A reminder - Please keep the entrance doors closed at all times! 

 
Results regarding the postal voting of our motions 
72 postal votes were submitted. The "YES" votes are reported below: 
Motion 1 - 57 votes; motion 2 - 60 votes; motion 3 - 65 votes; motion 4 - 68 votes; 
motion 5 - 64 votes; motion 6 70 votes. 
 
Bicycles in the stairwells 
There is now a total ban on bicycles in the stairwells. The board is working on a long-term 
solution regarding bicycle parking. 
Do not park bicycles in front of the entrances as this can make it more difficult when emergency 
services are needed or just get in and out of the entrance doors. 
 
Ongoing projects 
• The Board has received offers for renovation of the plumbing system and is now analysing 

them in order to present the best alternative for the association. The next step will be booking 
of an information meeting and thereafter an extra meeting where a decision will be made. 

• The replacement of radiator valves: an inventory has taken place in houses 14-16. Within the 
following weeks, an inventory will take place in all other houses. More information to follow. 

Mitt HSB 
• Feel free to visit Mitt HSB and update your information. 
• The old "Portal" is now closed. 
• Feel free to check if you can get answers to your questions at hsb.se/regelkollen 

Our recycling houses 
• Do not throw away entire cartons, cut them in to smaller pieces. If the first vessel is full, feel 

free to take an extra step to the next. The birds pull up the rubbish if the lids are half open. 
 
 
 
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. 
Next meeting will take place on November 12th 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. 


