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Årsstämman O.B.S 
Årsstämman är flyttad till  den 29:e april kl. 18.30  

I dessa tider så kommer det bli en digital stämma. Det finns flera olika sätt att ha digital stämma på. Vi 
har bokat detta via HSB. Det kommer mer information om hur allt går till inom kort på hemsidan, 
Bybladet samt information i trapphusen. 
 
 
Avgiftshöjning  
 
Styrelsen har bestämt att en avgiftshöjning kommer att ske med 1% från den 1/7 2021, 
i stället för i årsskiftet 2020-2021, som tidigare sagts, det för att delvis täcka kommande stora arbeten 
i och på våra fastigheter. Det kommer även bli en avgiftshöjning med 1% från den 1/1 2022 
 
 
Byte av kod till soprum 
 
Ny kod till soprum från den 1:a April. För koden se distribuerat bybladet. 

Och viktigt är, lämna inte ut koden till okända 
 

Grovsoprum 
 
Det är INTE tillåtet att ställa saker utanför dörren till soprummet, för det är inte meningen att dom som 
är där när det är öppet ska behöva släpa in det som står utanför. När man har saker som ska läggas i 
soprummet så får man snällt vänta till den dagen som soprummet är öppet, tills dess så får man 
förvara det i sin lägenhet, alltså inte utanför grovsoprummet öppet tider till grovsoprummet  
står på dörren 
 
Till den idioten som ställde en soffa natten mellan måndag och tisdag i soprummet Bygatan 1-7 ?? 
Hur f-a tänkte du då !!  Nu har vi alla andra normala människor här på Bygatan fått betala för att 
transportera bort soffan, det här vill vi inte se igen!! 
  
 
Entrédörrar 
 
Det är inte lämpligt att ställa upp entrédörrar till fastigheten, och det gäller även bakdörrar från 
källargången, våra dörrar ska vara stängda. Det för att obehöriga inte ska komma in, risk finns både 
för stölder och inbrott, och för att inte släppa in massa kall luft så här års 
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Trapphusrenovering 
 
Renovering av våra trapphus, entréer, passersystem pågår, arbetet på plats är beräknad att påbörjas 
under sommaren/hösten 2021 
Referensgruppen har haft ett första möte den 9/3 med arkitekter och delar av styrelsen 

 
Hissar 
 
Överströmsskydd för hissar kommer att monteras, alla hissar i ett hus kommer att vara helt avstängda 
hela den dagen när arbetet utförs. Avisering av detta kommer att ske i god tid, arbetet kommer utföras 
av MH-Drifts personal 
 
Valberedningen söker en Revisorssuppleant 
 
Som medlemmar har vi ett gemensamt intresse i att vår förening ska fungera väl. 
Vi i Valberedningen är övertygade om att det finns medlemmar som kan bidra med sin kompetens i 
föreningen. Vi söker dig som har kunskap eller erfarenhet av ekonomisk redovisning.  
Vi behöver dig!  
Kontakta 
Per Knutsson 076-8099417 per.knutsson@ownit.nu 

Barbara Säbom 070-6652944 barbara.sabom@gmail.com 
 

Glad Påsk Önskar Styrelsen 
 

   
 
 

                                                  


