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En bättre värld 

Många av föreningens medlemmar ber styrelsen om hjälp och stöd i olika 
ärenden för att till exempel förbättra miljö och infrastruktur utanför föreningens 
geografiska gränser och ansvarsområden. Men vi är en brokig samling pensio-
närer och barnfamiljer, kattägare och hundägare, bilägare och bussåkare, 
rökare och icke-rökare, motionärer och stugsittare, danskar, ungrare, frans-
män, svenskar, polacker, brasilianare, amerikaner och många fler nationa-
liteter - och alla ser vi på livet ur olika vinklar och vill vi olika saker. 

Därför är det ibland mest lämpligt att var och en tar tag i och driver och 
bevakar sina egna intressesfärer  - dessutom är det ofta mer effektivt om 
många olika personer framför åsikter, t.ex  till kommunen – än om en enskild 
instans gör det. 

● Om du vill påverka utformningen av Ön och dess strandlinje – kontakta 
stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson brevledes på adress 205 80 
Malmö, eller via email gunnar.ericson@malmo.se eller på telefon 34 13 97   

● Om du vill påverka gator, trottoarer, cykelbanor och hastighetsbegräns-
ningar på Ön – kontakta Tekniska nämndens ordförande Emmanuel 
Morfiadakis brevledes på adress 205 80 Malmö eller via email 
emmanuel.morfiadakis@malmo.se eller på telefon 34 13 24. 
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Missa inte din gårds städa-olja-umgås-dag 

Kanske träffar du en trevlig granne som du inte visste att du hade! 

När det gäller den städning på gårdarna som utförs av vår fastighetsskötare så 
vill vi påminna att om man ställer cyklar, krukor, lådor etc under trappavsat-
serna måste man själv sopa och hålla rent. 
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Sopkärlen för kartonger blir snabbt överfulla i samtliga sophus … 

… av den enkla anledningen att inte alla medlemmar plattar till eller river 
sönder mjölkkartonger, flingpaket och förpackningar. Det samma gäller hur vi 
hanterar trädgårdsavfallet.  

I det långa loppet kommer det att höja din månadsavgift – vill du det? 
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Lagar och kommunala regler måste vi alla rätta oss efter … 

… vare sig vi vill eller ej.  

Följande är med andra ord inget som föreningen ”hittat på”: 

● Inga motorfordon eller brandfarliga vätskor får förvaras i föreningens 
förråd 

● Bilar får ej tvättas eller spolas av på gator, gårdar eller andra s.k. 
hårda ytor 
 
Läs mer på www.malmo.se och följ länkarna Startsida > Miljö & hälsa > 
Företag & verksamheter > Biltvätt 
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Och slutligen – Tryckfelsnisse har varit framme! 

På blanketterna för översyn som delades ut till alla lägenheter nyligen, stod att 
de skulle vara åter till vicevärden senast 30 maj. Det skulle ha varit 30 april. 
Men vi får dispens till 13 maj. 

 
Ut och njut av solen! 


