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Vad har hänt och vad kommer hända? 

 

Nu är våren här, vi välkomnar denna årstid och kan meddela att trädgårdsavfalls containern är uppställd på 

samma plats d.v.s. vid koloniområdet. 

 

Det har skett ett antal förändringar både i Styrelsen samt i leverantörsledet, som vi vill informera om. 

 

Vi har anlitat en ny städfirma och så långt, ser vi att det fungerar bra. 

 

Styrelsen har valt att säga upp  leverantörsavtalet gällande fastighetsskötseln. Uppdraget med Ellbergs 

Mark och Anläggning upphör den 1 juni. 

Vi tackar Johan och hans medarbetare för tiden hos oss och önskar lycka till i fortsatt arbete. 

Styrelsen tittar på olika alternativ och återkommer med mer information så snart detta finns. 

 

Efter ca tjugo års tid som styrelseledamot och vicevärd i BRF Oshögavången har Yngve Winbladh valt att 

säga upp sig på egen begäran. 

Vi Tackar honom för sin insats och önskar honom lycka till i fortsättningen. 

 

Till dess att vi funnit en ny Vicevärd kommer Magnus Planell att åta sig dessa uppgifter och nås på 

Vicevärdens nummer: 073-629 79 55, som ni även hittar i trapphusen. Vi kommer att uppdatera info i 

trapphusen snarast. 

 

Styrelsen informerar 
 

Container för trädgårdsavfall finns uppställd på samma plats d.v.s. vid koloniområdet och kommer 

att tömmas efter behov. Tänk på att hålla snyggt runt containern och kasta avfall först längst bak i 

containern. 

Vi har haft containers för grovavfall och denna gången har detta fungerat mycket bra. Tack alla för 

en god samverkan. 

 

Våra tak står i behov att renoveras. Vi tittar på olika alternativ och avväger samtidigt alternativ till 

solceller. 

 

Efter enkäten gällande ytterdörrar, kan vi konstatera att de flesta vill ha en ny dörr och föredrar en 

dörr utan brevinkast.  

Vi tackar alla som har svarat på enkäten gällande säkerhetsdörrar. Styrelsen kommer att kalla till 

extrastämma inom kort. 

Det har inkommit protester från dem som redan byt sin dörr. Vi tittar på alternativen. 

 

Vi håller på att ta in offerter för kameraövervakning av parkeringen och meddelar resultatet inom 

kort. 

 

 

 

Styrelsen 

 


