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Expeditionen 
Fr o m den 1 oktober är vår expedition åter bemannad av vår förvaltare Markus Rignell. 
Tisdagar ojämna veckor mellan kl. 08.00 – 09.00. Hela september är expen öppen varje tisdag. 
 
Pågående projekt: 
• Stamrenovering – separat information kommer. 
• Passagesystem – digital lösning 

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

 
HSB – avtal 
Styrelsen arbetar idag med att förhandla om förvaltar- och fastighetsavtal. I dessa förhandlingar 
trycker vi särskilt på att servicenivån som HSB håller skall vara hög. Dels att man bättre 
efterlever de kontraktsenliga skötseln/servicen och dels att vi önskar höja nivån och öka 
servicegraden. 
 
Fastighetsskötare 
Sara har slutar och gått mot nya utmaningar inom HSB. Vi hoppas inom kort få en permanent 
ersättare för henne. Just nu tillhandahåller HSB ersättare med underleverantörer. 
 
Mätarbyte – Kraftringen 
Elmätarbytet kommer att ske i oktober – november. Det är elnätleverantör som utför denna 
förändring enligt lagplikt. 
Mer information kommer. 
 
Lite av varje 
• Glöm inte se till att våra portar hålls stängda. 
• Övernattningslägenheten bokas av boende i vår förening inte av den som eventuellt skall bo 

där. Det är den boende som ser till att reglerna följs. 
• Se till att garaget är låst även när du inte har bilen där. 
• Se gärna över era barnvagnsrum – här skall i första hand förvaras barnvagnar. Finns det 

inga barnvagnar så får det inte användas av enskild medlem till förråd.  
• Det är inte tillåtet att plantera egna växter i föreningens rabatter om det inte är en rabatt 

du/ni själva på gården tar hand om. 
 

 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan nästa möte.  
Nästa styrelsemöte 7 oktober kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativt 
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C. 

English version 



21-09     
 

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	

The Office 
From October 1 our office is manned again by our administrator Markus Rignell. 
Tuesdays on odd-numbered weeks between 8 a.m. – 9 a.m. The whole of September our office is 
open every Tuesday.  
 
Ongoing projekts: 
• 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. 

 
HSB – agreement 
At present the board is working with negotiations of the administration and estate contract. In 
these proceedings we are emphasizing that the service level that HSB hold should be high. Partly 
that they follow the contractual care/service, and partly that we wish to raise the level and 
increase the level of service. 
 
Caretaker 
Sara has left us and is moving on to face new challenges within HSB. We hope to find a 
permanent replacement for her position soon. At this moment HSB is providing substitutes from 
subcontractors. 
 
Elictricity meter change – Kraftringen 
The electricity meter change will happen in October – November. It is the electricity supplier 
that executes this change according to the law. 
More information is coming. 
 
A little of everything 
• Do not forget to make sure to keep our gates closed. 
• The overnight apartment is reserved by residents in our association, not by the one who is 

possibly going to stay there. It is the resident of our association that makes sure the rules are 
obeyed. 

• Make sure that the garage is locked even when you do not have your car in there. 
• Please inspect your pram-rooms – it is first and foremost meant as storage for prams. If 

there are no prams it cannot be used by a single member as a storage-room. 
• It is not allowed to plant your own plants in the flower beds of the association if it is not a 

bed that you/people of the yard take care of on your own. 
 
 
 
 
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. Next 
meeting will take place on October 7 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. 
 


