
21-08     
 

HSB Brf Östra Torn   
Information från Bostadsrättsföreningen 

 
 

 
Redaktör:	Eva-Karin	Olofsson	 Ansvarig	utgivare:	Natasa	Pavicevic Sida 1 av 2	
Förvaltare:	Markus	Rignell	 forvaltaren@otorn.org	
E-post:	styrelsen@otorn.org	 Hemsida:	www.otorn.org	

Expeditionen 
Fr o m den 1 september är vår expedition åter bemannad av vår förvaltare Markus Rignell. 
Tisdagar mellan kl. 08.00 – 09.00. 
 
Klippning av våra gräsmattor 
Klippning av våra gräsmattor görs tisdagar och onsdagar. Var vänliga se till att leksaker är 
bortplockade från gräsmattorna dessa dagar annars klipps inte gräset. Har ni privata 
trädgårdsmöbler flyttar ni dessa själva inför gräsklippningen. 
 
Pågående projekt: 
• Stamrenovering – separat information kommer. 
• Passagesystem – digital lösning 

Det finns 3 offerter men styrelse behöver svar på uppföljningsfrågor innan beslut kan 
fattas. 

 
Tvättider	
Var	vänliga	respektera	var	och	ens	tvättider.	Glöm	inte	städa	efter	dig,	dvs	torka	av	i	torkskåp,	ta	bort	
luddet	i	torktumlaren	sopa	eller	torka	golvet.	
	
Bilkörning	
Observera	att	det	inte	är	tillåtet	att	köra	igenom	vid	garagelängorna	längs	med	Musikantvägen	4	–	16.	
	
Våra	entrédörrar	
Glöm	inte	stänga	entrédörrarna	efter	er!	
	
Jouranvändning	
Har	ni	stopp	i	avlopp	var	vänlig	gör	felanmälan	till	HSB	omgående,	vänta	inte	till	helgen	och	ring	
jouren.	Detta	är	en	kostnad	som	drabbar	oss	alla..	
	
Avställda bilar - påminnelse 
Det är inte tillåtet att sätta avställda bilar på våra parkeringar.  
Ärenden kommer att hanteras av vår förvaltare. 
 
 
OBS! Passa på att göra äppelkakor nu då det finns massor av äpplen på vårt område! 
 
 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.  
Nästa styrelsemöte 9 sept kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativt 
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C. 
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Office 
From September 1 our office is manned again by our administrator Markus Rignell. 
Tuesdays between 8 am – 9 am.  
 
Moving of the lawns 
Out grass is mowed on Tuesdays and Wednesdays. Please make sure that toys are removed from 
our lawns on these days otherwise the grass will not be cut. If you have personal garden furniture 
you are to remove these yourselves before the grass mowing. 
 
Ongoing projects: 
• The renovation of the plumbing system – Information will be distributed separately. 
• Passage system – digital solution 

There are 3 tenders (estimates), but the board needs answers on follow-up questions 
before any decision can be made. 

 
Laundry	timetable	
Please	respect	everyone’s	booked	time	in	the	laundry.	Do	not	forget	to	clean	after	you,	meaning;	wipe	
inside	the	drying-cupboard,	remove	the	lint	in	the	drying	machine,	and	sweep	or	mop	the	floor.	
	
Driving	
Please	note	that	it	is	not	allowed	to	drive	through	at	the	garage	rows	along	Musikantvägen	4	–	16.	
	
Our	Entrance	doors		
Don’t	forget	to	close	the	entrance	doors	after	exiting	and	entering!	
	
Use	of	the	on-call	services	
If	you	have	a	blockage	in	a	drain,	please	do	a	fault	complaint	to	HSB	immediately,	do	not	wait	until	the	
weekend	to	call	the	on-call	services.	This	is	a	cost	that	affects	us	all.	
	
Deregistered cars - reminder 
It is not allowed to park temporarily deregistered cars on our parking lots.  
These matters will be handled by our administrator. 
 
 
PLEASE NOTE! Take the opportunity now to bake apple pies since there are lots of apples on 
our premises! 
 
 
 
 
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. Next 
meeting will take place on September 9 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. 


