
MEDLEMSBLAD JUNI 
Hej alla Oshögavångare 
 

Styrelsen informerar 
Den 27 maj hölls en extrastämma där det beslutades att vi ska införskaffa säkerhetsdörrar till 
samtliga lägenheter. De som redan har en säkerhetsdörr, som inte är äldre än 10 år, kommer 
att få ersättning om man har kvitto med inköpsdatum. 
Ersättningen kommer att beräknas på 10% per år som dörren är gammal. 
Styrelsen har beslutat att sätta in säkerhetsdörr Prodoor R31 ifrån Prodoor Säkerhetsdörrar 
Sverige AB. 
Dörrarna börjar installeras i slutet av sommaren, mer info kommer när det närmar sig. 
Postfacken kommer att placeras ut i trapphusen i Juli.  
Posten kommer att delas ut i postfacken från och med att alla är på plats och inte längre i 
våra dörrar. 
 
På stämman beslutades även att välja in Sandra Hedlund som styrelseledamot, igen. 
 
Kameror kommer installeras på vår parkering inom kort.  
Företaget som kommer att göra detta heter: Skånsk Larmtjänst. 
 

Viktigt! 

Det har varit skadegörelse på vår parkering under maj månad. Styrelsen har inte fått in 
någon information om att något skulle blivit stulet. 
 
Nedskräpning 
Vi har flertalet soptunnor på området, dessa skall användas. Cigarettfimpar ska släckas och 
läggas i askfat som finns längs med alla garage och tvättstugor. Hushållssopor ska sorteras 
och slängas i miljöhusen, detta hör inte hemma i soptunnan ute på gården. Är det fullt i 
någon av sopkärlen så gå vidare till nästa miljöhus. Vi måste alla hjälpas åt att fördela oss på 
samtliga miljöhus. Skräpet ska slängas i sopkärlen, INTE utanför.  
Styrelsen kommer annars vara tvungen att fördela vem som kommer in i vilket miljöhus. 
 

Påminnelse 
Kom och träffa någon i styrelsen.  
Den 27 Juni kl. 19.00-20.00.   
Alltid den sista torsdagen i månaden kl. 19.00-20.00.  
Om torsdagen räknas som en helgdag uteblir den träffen.  
Ni hittar oss i styrelserummet uppe vid flaggstången. 

 

Tips 
Det finns många vägar att välja på för att komma i kontakt med styrelsen vid eventuella 
frågor. 
Brev: De kan ni lägga i brevlådan till Fastighetskontoret på Oshögavägen 198. 

Mail:   brfoshogavangen@gmail.com 
Facebook: HSB Brf Oshögavången 
 
Felanmälan gör ni till:  
Vicevärden 073-629 79 55  
Måndag- Fredag kl. 08.00-16.00.    
Styrelsen 

mailto:brfoshogavangen@gmail.com

