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Årsstämma 
Protokollet från årsstämman finns att läsa på Mitt HSB. 
Övervägande jaröster på samtliga punkter. 
 
Pågående projekt: 
• Stamrenovering – separat information kommer. 

Har ni kommit ihåg att lämna in blanketten ”Ställningstagande till stämmobeslut” om 
inte, gör det omgående! Lämnas till styrelsen box i Mv 10C. 

• Passagesystem – digital lösning 
Det finns 3 offerter men styrelse behöver svar på uppföljningsfrågor innan beslut kan 
fattas. 

 
Dörrstängare	
Observera	att	inga	dörrstängare	får	hakas	loss	och	speciellt	inte	till	våra	barnvagnsrum.	
	
Våra	torkskåp	
Många	onödiga	felanmälningar	görs	på	våra	torkskåp	pga	av	att	man	blockerar	luftflödet.	
Lätta	plagg,	handdukar,	örngott	mm	behöver	spännas	fast	i	linorna	som	finns	i	skåpet.	
	
Utdrag	från	brandskyddskontrollens	protokoll	gällande	våra	trapphus	
Enligt	lagen	om	skydd	mot	olyckor	(LSO	2003:778)	får	ej	lösa	eller	brännbara	föremål	förvaras	i	
trappuppgångar.	Det	riskerar	att	försvåra	eller	förhindra	en	trygg	utrymning	av	byggnaden	i	händelse	
av	brand.	Cyklar	blockerar	samt	i	vissa	trappor	är	det	ett	uppenbart	hinder.	Förvaras	även	plast	
leksaker,	kartonger,	dörrmattor,	barnvagn	och	liknade.	Detta	är	inte	tillåtet.	
	
Våra	entrédörrar	–	påminnelse	
Våra	entrédörrar	kommer	att	vara	öppna	vissa	tider	på	dagen	för	att	vi	skall	kunna	få	vår	post.	
Detta	pga.	att	Postnord	inte	vill	hantera	vår	nyckel	längre.	
	
Avställda bilar - påminnelse 
Det är inte tillåtet att sätta avställda bilar på våra parkeringar.  
Ärenden kommer att hanteras av vår förvaltare. 
 
Sprickor i väggar- påminnelse 
Om ni upptäcker sprickor i era väggar, inne i lägenheten, i era förråd eller i trapphuset.  
Gör i så fall en felanmälan till HSB. 
 
 
OBS! Det är inte tillåtet att blockera entréerna med cyklar! 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.  
Nästa styrelsemöte 8 juli  kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativt 
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C. 
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Annual meeting 
Minutes from the annual meeting can be read at ”Mitt HSB”.  

The majority were votes in favor on all of the items. 

  

Ongoing projects: 
• The renovation of the plumbing system – Information will be distributed separately. 

Have you remembered to submit the form ” Ställningstagande till stämmobeslut”: if 

not, do it immediately! The form should be handed in to the board box at 

Musikanvägen 10C.  

• Passagesystem – digital solution 

There are 3 tenders (estimates) but the board needs answers on follow-up questions 

before any decision can be made. 

 

Doorcloser	
Please	note	that	no	door	closer	are	to	be	unhitched,	especially	not	to	our	pram-rooms.	
	
Our	drying	cupboards	
Many	unnecessary	error	reports	are	being	done	on	our	drying	cupboards,	due	to	air-flow	blockage.	
Light	garments,	towels,	pillow-cases	etc.	needs	to	be	fastened	onto	the	hanging-lines	that	are	in	the	
drying	cupboard.		
	
Excerpt	from	the fire	safety	inspection	protocol	regarding	the	staircase	
According	to	the	law	of	protection	against	accidents	(LSO	2003:778)	loose	or	combustible	object	are	
not	allowed	be	kept	in	staircases.	There	is	a	risk	of	obstructing	or	preventing	a	safe	evacuation	of	the	
building	in	event	of	a	fire.	Bicycles	are	blocking	the	way	and	in	some	staircases	it	is	an	obvious	
obstruction.		There	are	also	plastic	toys,	cardboard	boxes,	doormats,	prams	and	the	like.	This	is	not	
allowed.	
	
Our	Entrance	doors	–	reminder	
The	entrance	doors	will	be	open	at	certain	times	of	the	day	so	that	we	will	receive	our	mail.	
This	is	due	to	that	Postnord	no	longer	wants	to	handle	the	key.	
	
Deregistered cars - reminder 
It is not allowed to park temporarily deregistered cars on our parking lots. These matters will be 

handled by our trustee. 

 

Cracks in the walls -reminder 
If you discover cracks in your walls inside the apartment, in your storage rooms or in the 

staircase; report an error to HSB. 

 

PLEASE NOTE! It is not allowed to block the entrances with your bikes! 

 

Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. Next 

meeting will take place on July 8th 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. 


