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Styrelsen har nu haft årets andra styrelsemöte och här nedan kan du läsa lite om det som tagits upp 

under mötet: 

 

Expeditionen är öppen igen 

Expeditionen på Torpet är åter igen öppen och du kan träffa vår vicevärd Jennie där kl 17.00-19.00 

varje onsdag. Tänk på att bara besöka Torpet om du känner dig frisk. 

 

 

Uthyrning av Torpet 

Nu går Torpet att boka igen. Dock pågår det just nu renovering av källaren i Torpet. Det innebär att 

du kommer behöva ta hänsyn till att hantverkare mm kan befinna sig i Torpet under veckodagarna. 

 

 

Inbrott och skadegörelse i garage 

Vi har haft inbrott och skadegörelse i några av våra garage i föreningen. 

Troligtvis har tjuvarna tagit sig in genom en olåst garageport. Efter 

händelsen gjordes en översyn av vissa garageportar och det visade sig att 

fyra av fem garageportar inte var låsta! Eftersom det saknas skiljevägg 

mellan många av garagen innebär en enda olåst garageport en risk för 

flera som hyr garage i längan. Det är viktigt att du drar ner garageporten 

hela vägen ner till marken annars hakar inte låset i ordentligt. Porten 

förblir på så vis olåst trots att du vridit om nyckel i låset. Testa alltid att 

dra upp porten innan du går därifrån så kan vi undvika att obehöriga 

kommer åt våra bilar. 

 

 

Inbrottsförsök i bostad 

Vi har också haft försök till inbrott via en av våra uteplatser. Om möjligt montera gärna lampor i 

anslutning till din uteplats så försvårar du för tjuven att röra sig obemärkt i området! 

 

 

Mellringe återvinningscentral 

Mellringe återvinningscentral har bra öppettider och ligger väldigt nära vårt bostadsområde. 

Adressen dit är Återbruksvägen 1. Har du stora emballage, farligt avfall eller andra grovsopor som 

inte ska sorteras i våra miljöbodar tar du dig snabbt och enkelt till Mellringe med bil. Vid frågor kan 

du ringa Örebro kommun på telefon 019-211000. 

 

 

Nya skyltar och kärl 

I tvättstugor och soprum/hobbyrum kommer det inom kort sättas upp nya 

skyltar/informationslappar. Ta dig tid att läsa dessa. Det har också placerats ut nya sopkärl för 

plastförpackningar i våra soprum. I samband med det togs ett av kärlen för tidningar bort. 

 

 

Saknar du något efter rensningen av cykelförråd? 

Om du fortfarande saknar något efter cykelrensningen kan du ringa styrelsen på telefon 

0705572965 så hjälper vi dig. Om du ringer till HSB istället kommer de ta betalt för detta och det 

kommer du få betala för själv.    VÄND →  
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Vid elavbrott 

Om du får elavbrott ska du ringa till styrelsen, inte till HSB. 

Följ instruktionerna nedan: 

 

OBS! Om du ringer HSB jouren får du själv betala kostnaden för 

utryckningen. 

 

1) Kolla eltavlan vid ytterdörren, alla strömbrytarna skall peka uppåt. Slå på den strömbrytare 

som pekar nedåt. Om den genast slår av igen har du kortslutning någonstans i lägenheten. Du måste 

då själv åtgärda felet. Det kan vara en lampa eller annan elektrisk apparat som gått sönder. Dra ut 

apparaten ur eluttaget och prova slå på strömbrytaren på eltavlan igen. 

 

2.) Ring till styrelsen tel 0700-555604 för att få hjälp med fel i elcentralen i cykelrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner till årsstämman 

Motioner till föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast sista februari. Styrelsen 

återkommer senare med datum för stämman. 

 

Från stadgarna §15: ”Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, 

ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.” 

 

 

 

 

 

 


