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HSB Brf Östra Torn
Information från Bostadsrättsföreningen
Var vänliga se till att våra entrédörrar
alltid hålls stängda
Motioner till årsstämman - påminnelse
Motioner till årsstämman skall vara inlämnade till styrelsen senast den 28 februari.
Länk till mall för motion: www.hsb.se
Poströstning gällande stam-/badrumsrenovering - påminnelse
Glöm inte lämna din poströst gällande stam-/badrumsrenovering senast den 5 mars.
Din ordinarie husnyckel passar i entrédörrens lås på 10 C.
På specifikationen gällande månadsavgiften står ett nummer som börjar med
18-0135-xxxx, dessa fyra siffror efter 0135 är ditt lägenhetsnummer.
Frågor och svar
Det går det bra att logga in med sitt personnummer (ååmmddnnnn) och ett lösenord. Saknas
lösenord går det bra att beställa ett nytt genom att välja ”Glömt lösenord?” på inloggningssidan.
Valberedningen informerar
Valberedningens uppgift är att hitta ledamöter till styrelsen, revisorsuppdrag och valberedning.
Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag i vår förening? Eller - vill du föreslå någon som du
tycker skulle passa? Då vill vi i valberedningen gärna prata med dig! Skriv bara ett kort mail till
Lars Malmberg , larsgunnar.malmberg@gmail.com
Pågående projekt:
• Stamrenovering – Styrelsen avråder från renoveringar av badrum samt byggande av
trädäck mot våra innergårdar på grund av stamrenoveringsprojektet.
• Radiatorventiler: Bytet av radiatorventiler fortsätter, med någon fördröjning jämfört
med ursprunglig tidplan.
• Långsiktig lösning för entrédörrar, insamlade offerter var inte jämförbara. Nu tar HSB:s
projektledare över ärendet och samlar in underlag till årsstämman.
Underhållsbeskärning
Yggdrasil har i vinter gjort en mild underhållsbeskärning av våra fruktträd. Syftet har varit
att till en rimlig kostnad erhålla en luftigare krona, att bibehålla en större bladmassa för
trädets bästa samt att ge en god fruktproduktion.
Efter maj månad har styrelsen inte längre någon frivillig som översätter vårt infoblad
till engelska, pga. flytt från föreningen. Styrelsen undrar därför om det finns någon
frivillig översättare i föreningen, eftersom vi gärna vill ha vårt infoblad även på
engelska. Du är varmt välkommen att höra av dig till styrelsen i så fall!
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan
nästa möte.
Nästa styrelsemöte 11 mars 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!

Motions to the Annual Meeting
Motions to the Annual Meeting must be submitted to the Board on February 28th.
Link to template for motion: www.hsb.se
Postal vote regarding renovation of the plumbing system/bathrooms – a reminder
Don’t forget to leave your postal vote regarding the renovation of the plumbing
system/bathrooms by March 5th. Your key works in the entrance door at Musikantvägen 10C.
The specification regarding the monthly fee has a number that starts with
18-0135-xxxx, the last four digits is your apartment number.
FAQ
It is possible to log in with your social security number (yymmddnnnn) and a password. If you’re
missing a password, you’ll get a new one by clicking on the "Forgot password?" on the login page.
The Nomination Committee
The Nomination Committee's task is to find members to the Board, and to audit.
Are you interested in a position in the Board? Do you want to suggest someone that you think would
fit for the job? If that is the case, the Nomination Committee would like to talk to you! Send an email
to Lars Malmberg: larsgunnar.malmberg@gmail.com
Ongoing projects
• The renovation of the plumbing system/bathrooms – The board advises against renovating
bathrooms and building wooden decks towards the yards due to the renovation of the
plumbing system.
• The replacement of radiator valves: The work continues, with some delay compared to the
original schedule.
• Long-term solution for the entrance doors: collected offers were not comparable. HSB's
project manager has taken over the matter and collects documentation for the Annual
Meeting.
Maintenance pruning
Yggdrasil has this winter made a mild maintenance pruning of our fruit trees. The purpose
has been to obtain a more airy crown at a reasonable cost, to maintain a larger leaf mass for
the benefit of the tree and to provide good fruit production.
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting.
Next meeting will take place on March 11th 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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