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Betalningsfri månad 

Under arbetet med budgeten för 2008 har styrelsen funnit utrymme för en betalnings-
fri månad. Vi kommer därmed att slippa betala för våra lägenheter i januari. HSB ser 
till att betalningsavierna blir ”nollade” och att autogiro inte dras för månadsavgiften. 

� 

Hjälp med julstädning eller något annat? 

HSB och Hemfrid samarbetar och erbjuder nu s.k. hushållsnära tjänster. T ex kostar 
tre timmar städning eller fönsterputsning 1055 kr inkl moms (före skattereduktion). 
Ring 040-357700 om du är intresserad eller gå in på www.hemfrid.se (ange HSB). 
 

Snöskottning… 

Måste vi prata om det redan? Ja, det tål att påminnas om det i god tid för när snön 
kommer måste vi bli mycket noggrannare med hur vi parkerar våra bilar. För att 
skottning på trottoarer och gårdar ska fungera - ja ibland ens kunna genomföras alls 
– så måste bilar stå helt inom avsedda platser. 

�  � 

Tjat, tjat, tjat – om frost och pengar 

Efter en promenadsväng runt våra gårdar kan det lätt konstateras att många vatten-
utkastare fortfarande är hopkopplade med vattenslangar. Det krävs inte många 
minusgrader för att vattnet som står kvar i utkastaren ska frysa och skada den och 
väggen den är monterad i. Material- och arbetskostnad för frostskadade vatten-
utkastare och vattenskadade väggar är omfattande. Pengar vi säkert kan finna bättre 
användning till i vår förening. 
  

Nya regler för avhämtning av grovsopor 

Malmö kommun har infört nya regler för, samt infört en avgift på avhämtning av t ex 
kasserade vitvaror. Vi kan inte längre själva ringa och beställa hämtning av 
kommunen. Istället ringer du vicevärd Ann-Marie Jönsson på 070-5511376 och 
beställer hämtning. Du får en faktura på kostnaden i efterhand: 100 kr för första kollit 
och 50 kr på övriga kollin. 
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Brandsäkerhet 

Den första november hade Svenska Brandskyddsföreningen en artikel om bland 
annat Brandsäkert hem i Dagens Industri. Gå in på www.brandsakerthem.se och 
klicka dig vidare till tidningsartikeln om du vill läsa mer.  

 

Ang ny detaljplan kring Övägen 

Nu finns ett preliminärt detaljplaneförslag på hur kommunen tänkt sig området kring 
gamla cementfabriken och färjeläget vid Övägen. Besök stadshuset eller gå in på 
www.malmo.se/bostadbygge/planprogram och klicka på Pp 6003 för mer information. 
Informationsmöte hålls på rest. Kajutan i Limhamns småbåtshamn kl 18.00 den 
22/11. Synpunkter ska vara inlämnade till stadsbyggnadskontoret senast den 3/12. 
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Boka Turning Torso med rabatt 

Nu kan HSB-medlemmar få rabatt på konferensutrymmena i Turning Torso på 
blanda annat plan 53 och 54. Ring 040-174542 ellelr 174543 om du är intresserad. 

 
 

Juridisk hjälp av HSB 

HSBs Riksförbund erbjuder sina medlemmar juridisk rådgivning. Ring 08-7853636, kl 
11:00-13:00 på vardagar. 
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Glöm inte årsstämman den 3 december. 
Kom och gör din röst hörd! 


