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Årsstämma 
Årsstämman är planerad till den 25 maj. Liksom 2020 kommer vi att ha poströstning. Detta gör 
att man inte behöver besöka stämman utan sitter hemma i lugn och ro och fyller i 
poströstningslappen. Separat info/kallelse kommer 
 
Pågående projekt: 
• Stamrenovering – separat information kommer 
• Radiatorventiler: 

� Kontrollera att allt fungerar med radiatorerna efter arbetet, särskilt att de inte droppar. 
� Vid höjning av en del radiatorer har omålade partier blottats i en del bostäder. Om så är 

fallet, hör av dig  till Roger på Hylén & Kjellander VVS AB, så kan dessa ytor målas 
med vit grundfärg på föreningens bekostnad. otorn@hkvvsab.se, 040-685 41 51 

� Arbetet med byte av radiatorventiler är avslutat inom några veckor. Slutbesiktning kommer 
att ske 2021-04-28 i ett tjugotal bostäder. information går ut till berörda ca 10 dagar före 
besiktning. 
 

Bastutider: 
Fr o m den 1 maj är det inte tillåtet att använda bastun efter 21.00. 
Respektera bastuns regler. Skriv namn och adress när ni bokar. 
 
Avställda bilar 
Det är inte tillåtet att sätta avställda bilar på våra parkeringar. Vi kommer att använda Qpark för 
hantering av dessa ärenden i samråd med vår förvaltare.  
 
Sprickor i väggar 
Om ni upptäcker sprickor i era väggar, inne i lägenheten, i era förråd eller i trapphuset.  
Gör i så fall en felanmälan till HSB. 
 
Lite av varje: 
• Skatteverkets nummer finns på er postboxar och dessa får inte ändras eller tagas bort. 
• Det är inte tillåtet att slänga elartiklar i den stora containern. Detta kan kosta föreningen 

extra i tömningsavgift som all boende får betala. Elektronik lämnas på Sysav. 
• Styrelsen ber er att när ni skickar mail till styrelsen lämna adress och lägenhetsnummer. 
• Styrelsen rekommenderar er som bor på bottenvåningen att ni sätter brytbleck på 

balkongdörrarna, kan beställas t ex genom Carlbergs lås. Man kan inte låsa tjuven ute men 
man kan försvåra för den. 

• Bilden ovan visar ett buskage på vårt område som används som askkopp! 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.  
Nästa styrelsemöte 12 maj kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativt 
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C. 
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Annual meeting 
The Annual meeting is scheduled for May 25th. Just like in 2020, we will have postal voting. This means 
that you do not visit the meeting and instead fill in the postal ballot paper. Separate info will be 
distributed. 
 
Ongoing projects 
• The renovation of the plumbing system/bathrooms – Information will be distributed separately. 
• The replacement of radiator valves:  

o Check that everything works with the radiators after the replacement, especially that they do 
not drip. 

o When raising some radiators, unpainted areas have been exposed in some homes. If this is 
the case, contact Roger at Hylén & Kjellander VVS AB, so that these surfaces can be 
painted with white primer at the association's expense. otorn@hkvvsab.se, 040-685 41 51 

o The work of replacing the radiator valves is completed within a few weeks. Final inspection 
will take place on April 28th in about twenty homes. Information will be distributed to those 
concerned about 10 days before the inspection. 

Sauna 
From May 1st it will not be allowed to use the sauna after 9 pm. Please respect the rules for 
using the sauna. Always put down your name and address when you book. 
 
Broken cars 
It is not allowed to park broken cars in our parking lots. Qpark will help us to handle these 
matters in consultation with our trustee. 
 
Cracks in walls 
If you discover cracks in your walls inside the apartment, in your storage rooms or in the 
stairwell; report an error to HSB. 
 
A little bit of everything: 

• The Swedish Tax Agency's numbers are marked on your mailboxes and may not be 
changed or removed. 

• It is not permitted to throw electrical items in the large container. This can cost the 
association extra in emptying fee that all residents have to pay. Electronics are provided at 
Sysav. 

• The board asks you to leave your address and apartment number when you send an email 
to the board. 

• The board recommends that you who live on the ground floor put in plates on the balcony 
doors to prevent burglars. These can be ordered, for example through Carlbergs lås. 

• The picture above shows a bush in our area that is used as an ashtray! 
 
 
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. 
Next meeting will take place on May 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. 


