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Övernattningsrummet 
Finns det någon i vår förening som skulle vilja ta hand om tvätt (tvätt av täcke, kuddar och 
madrasskydd) och kontroll av vårt övernattningsrum. – Ersättning utgår med 500,-/gång man 
tvättat. För mer information kontakta styrelsen. 
 
Pågående projekt: 
• Digitalt låssystem: 

Företaget Asisst 4 u har påbörjat installation av passagesystem för våra portar. Vill ni se hur det 
kommer att se ut, så är arbetet påbörjat på gård 22-24. 
På tisdagen den 15:e delades en blankett för uppgiftsinsamling ut i samtliga brevlådor. Saknar ni den 
vänligen kontakta styrelsen. Det är viktigt att den lämnas in senast den 25 mars. 
Taggar kommer att lämnas ut i två omgångar, första omgången blir i vecka 14 (4-8 april), man 
kommer då att ha utdelning i styrelserummet på musikantvägen 10c. Mer info om detta kommer 
senare. 
Taggarna kommer att öppna er egen port, samtliga soprum på gården, er tvättstuga samt port till 
styrelsens lokal och gästlägenhet.  

• Stamrenoveringen/badrumsrenoveringen har börjat i de första lägenheterna, separat info Lite 
förvarning för övriga gårdar: 

Mail-adressen stamrenoveringotorn.skane@hsb.se är öppen för er som har frågor 
 
Miljöhusen 
Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive sophus, finns i grön låda. Plastpåsar 
skall inte användas för detta ändamål. 
Papperslådor och större skrymmande föremål skäres sönder. 
Trädgårdsavfall får inte kastas i Miljöhusen. 
 
Trädgårdsavfall  
Plats för trädgårdsavfall finns vid parkeringsplatsen söder om Musikantvägen 26 vid 
garagen, samt på parkeringsplatsen vid Musikantvägen 8.  
Tänk på att ta bort krukor från trädgårdsavfallet. 
 
Har du kommit ihåg att meddela om du vill behålla/lämna din odlingslott! 
 
Glöm inte se till att våra portar hålls stängda 
 
 
 
Eventuella frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan 
nästa möte.  
Nästa styrelsemöte den 7 april kl. 18.00. Skrivelser mailas till styrelsen@otorn.org alternativt 
lämnas i expeditionens brevlåda Mv 10 C. 
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Overnight rest room 
Is there anyone in our association that would like to take care of the laundry (the washing of bed 
cover/comforter, pillows and mattress cover) and control of our overnight stay room.  
 – Compensation will be received with 500, -/time you have done the laundry. For more 
information contact the board.  
 
Ongoing projects: 
• Digital lock system: 
The company Assist 4 u have begun the installation of the passage system for our entrances. If you want to 
see how it will look the work has begun at house 22-25. 
On Tuesday the 15th a form for information collection was handed out in all mailboxes. If you are missing 
this form, please contact the board. It is important that it is handed in March 25 at the latest.  
Tags will be handed out in two rounds, first round is going to be during week 14(April 4-8), where there will 
be a distribution in the board room at Musikantvägen 10c.  More information about this will come later. 
The tags will open you own entrance, all the waste rooms on your yard, your laundry as well as the entrance 
to the board room and guest apartment. 
• The renovation of the plumbing system / The bathroom renovation has started in the first apartments, 

separate information, A bit of a heads up for the other apartments: 
 

The e-mail address stamrenoveringotorn.skane@hsb.se is open for those of you that have 
questions 
 
Recycling houses 
Paper bags for food waste can be found for pickup in each waste house, in the green box. Plastic 
bags should not be used for this purpose. 
Cardboard boxes and bigger bulky objects should be cut up into smaller pieces. 
Garden waste is not to be thrown away in the recycling houses. 
 
Garden waste  
A place for garden waste is located at the parking lot south of Musikantvägen 26 by the 
garages, also at the parking lot by Musikantvägen 8. 
Remember to remove the planting pots from the garden waste. 
 
Have you remembered to notify if you want to keep/leave your garden lot! 
 
Remember to make sure that our entrances are kept closed 
 
Please submit your questions for the board at least one week before the next meeting. Next 
meeting will take place on April 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. 


