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Bästa medlemmar i Omtanken! 

 

Dags för ett informationsblad igen. Det har hänt en hel del sen det senaste utskicket och nedan följer en 
redogörelse i urval av vad som hänt. 
 

• Först och främst bugar vi och bockar för att vi fick förtroendet att fortsätta som styrelse vid 
stämman vi hade 15/4. Ni har säkert sett att vi åstadkom en liten fadäs med fel namn vid återvalen 
och det är detta vi vill rätta till vid den extra stämman i samband med grillfesten. Vi hade fått rätt 
namn från valberedningen men lyckades skriva in fel i presentationen vid stämman. Vi ber om 
ursäkt för detta och hoppas att så många som möjligt hörsammar vår kallelse. 
 

• Ni har nog liksom vi noterat det sorgliga skicket på våra blomlådor. Vi kommer nu att byta ut dessa 
och sätta dit rejäla som tål väder och vind samt att de om möjligt kommer att vara självbevattnande 
så att växterna inte torkar bort över en långhelg som skedde tidigare. Förhoppningsvis kommer det 
att bli vackert och förgylla våra gårdar. 
 

• Sen har vi då det här med hantverkare som ställer sina bilar på gårdarna. Nu får ni ta i med 
krafttag när ni beställer jobb och tala om att de inte får parkera på gården utan ska ut på 
parkeringen vid Tornhagsvägen. Vi har nu vid ett flertal tillfällen fått bannor av färdtjänsten att de 
inte kommer fram och så får det inte vara. Nästa gång är det en ambulans som inte kommer fram 
och det vill ni väl inte vara skyldiga till? 

 

• Vi hoppas att det gått bra för er att beställa TV och bredband från ComHem enligt det avtal vi 
tecknade. Om ni har haft problem eller blivit dåligt bemötta av leverantören vore det bra att ni på 
enklaste sätt meddelar oss detta så vi kan ”sparka” på dom. Avtalet träder som ni vet i kraft 1/7. 
 

• Städfirman kommer i närtid att påbörja slipning och polering av samtliga våningsplan i trapporna.  
 

• Parkeringarna vid Tornhagsvägen är nu fördelade och skyltar med nummer kommer strax upp 
liksom nya linjer för samtliga parkeringar. Det finns fortfarande några lediga parkeringar i p-huset 
vid Åbylundstorget om någon önskar. 

  

• Den 24/5 genomfördes en yttre besiktning av våra fastigheter för att hitta fel och brister som 
behöver åtgärdas. EstateCon har till uppgift att upprätta ett protokoll och som vanligt hittade vi en 
hel del smått och gått som behöver fixas till. Bland annat kommer vi att måla om de dörrar som 
”plågats” hårt av saneringen efter klottrarna. 

 

• Joakim Norberg har köpt lägenhet 97 på Tornhagsvägen 8.Vi  
hälsar honom varmt välkomna till Brf Omtanken. 

 

• Sist men inte minst VARMT VÄLKOMNA den 5/6 till vår grillfest och vi får hoppas att 
vädergudarna är med oss. 
 

Med vänlig hälsning styrelsen 


