
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-27 Informationsblad nr 8 

 
 

 
  

Bästa medlemmar i Omtanken! 
 
Dags för ett litet informationsblad igen. Senaste styrelsemötet var 17;de oktober o nedan följer lite 
information vad som avhandlades. 
 

• Vi har gjort en inventering av våra parkeringsplatser i p-husen och funnit att vi har 4 st. 
takplatser på p-huset i Åbylund som är outhyrda. Om ni behöver parkeringsplats så skicka ett 
meddelande via hemsidan eller lägg en lapp i brevlådan vid lokalen. Priset är 310 kr/månad. 
 

• Det har hänt en hel del inom lagstiftningen för bostadsrätter vilket gör att vi arbetat med en 
uppdatering av våra stadgar. Vi avser därför att kalla till ett en extra stämma någon gång efter 
årsskiftet varvid vi kommer att skicka ut de nya stadgarna och som ni säkert vet behövs det 
två stämmor för att godkänna nya stadgar. Vi återkommer framöver till detta. 
 

• En liten uppmaning vad gäller att hantverkare parkerar på gården. Detta är inte tillåtet då det 
kan blockera för utryckningsfordon. Vi har bett Q-park att stävja det här. Ni som hyr in 
hantverkare måste be vår vicevärd eller FF om parkeringstillstånd så att de efter avlastning 
kan parkera utmed Tornhagsvägen. 
 

• En uppenbar förbättring som är ”värd en liten medalj” är att vi bett FF flytta upp 
anslagstavlorna på väggen i återvinningsrummet så man faktiskt ser vilket kärl man ska 
slänga sakerna i. Inte så illa va?!  
 

• Får vi påminna också om att det finns ett återvinningsrum i valvet mellan Torhagsvägen 14 
och 16 där ni kan kasta tidningar och kartonger. Använd detta är ni snälla om det är fullt i det 
andra rummet. 

 

• Om ni behöver nya nycklar eller taggar så är det viktigt att ni kontaktar vår vicevärd innan ni 
åker till Certego då de inte få lämna ut dessa om det inte finns en order från Per Olov 
Rosenskog.  

 

• Till sist, vår fastighetsförvaltare FF har flyttat och finns numera i sina nya lokaler på 
Gottorpsgatan 3 i Tornby.  

    

Med vänlig hälsning styrelsen 


