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HSB Brf Östra Torn
Information från Bostadsrättsföreningen

Var vänliga se till att våra entrédörrar alltid hålls stängda
Avgiftshöjning fr o m 2021-01-01
Fr o m den 1 januari höjs årsavgiften med 3,5%. Ingen höjning vad gäller garagen. Höjningen
beror på större framtida underhåll.
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.
• Radiatorventiler: Bytena beräknas starta i vecka 2.
Man har beslutat sätta in vred istället för termostatventiler i lägenheterna. Vreden är bättre för
att dom håller längre på grund av att där finns inga komponenter som kan gå i sönder, står
något för radiatorn så producerar radiatorn fortfarande värme som den ska. Största anledningen är att termostatventilen stänger av för tidigt om där står en soffa eller en gardin mm
framför.
• Långsiktig lösning för entrédörrar, vår förvaltare samlar in anbud för lösningsförslag
• Långsiktig lösning för cykelförvaring, förstudiearbete pågår
• Ökad säkerhet i området, förstudiearbete pågår
Angående återplantering av svarta vinbär på våra odlingslotter
Efter angrepp av vinbärsgallkvalster på en del av föreningens svarta vinbärsbuskar, beslutade
styrelsen om uppgrävning och bränning av sjuka buskar under hösten 2018. I dagsläget
rekommenderar Flyinge Plantshop alla att vänta 2 - 5 år med att återplantera svarta
vinbärsbuskar. - Vilket innebär att återplantering bör ske tidigast hösten 2021/våren 2022.
Julgranar till våra gårdar
Julgranarna är levererade och ligger som vanligt vid sophuset på gräsmattan bakom hus 14.
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.

rsion
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.
Nästa styrelsemöte 17 december kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativt
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C.
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Information from the board

Please keep the entrance doors closed at all times!
The annual fee increases from January 1st 2021
The annual fee will be increased by 3,5 % from January 1st 2021. The fee for the garage will not
increase. The increase is due to major future maintenance.
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.
• The replacement of radiator valves: The work will start during the 2nd week in January
2021. Knobs will be installed instead of valves in all apartments. Knobs are a better choice
due to they do not contain any parts that will break and that they allow the radiator to
produce heat even if furniture is placed in front of the radiator.
• Our manager is collecting offers for a long-term solution for the entrance doors.
• A pre-study is in progress for a long-term solution for bicycle storage.
• A pre-study is in progress for increased safety within the area.
Replanting of black currants on the cultivation plots
After an attack of currant bile mites on some of the association's black currant bushes, the board
decided to dig up and burn diseased bushes in the autumn of 2018. At present, Flyinge Plantshop
recommends everyone to wait 2 - 5 years to replant black currant bushes. Replanting should
take place no earlier than autumn 2021 / spring 2022.
Christmas trees for the yards
The Christmas trees has been delivered and are now, as usual, to be found next to the recycling
house behind house number 14.
Flower boxes
Flower boxes on the 2nd floor must hang on the inside of the balcony for safety reasons. Make
sure that water and soil do not end up with the neighbour below when watering.

Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting.
Next meeting will take place on December 17th at 6 p.m. You can send a letter to the board via email: styrelsen@otorn.org or leave a letter in the mailbox at the expedition, at Musikantvägen 10 C.
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