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Cyklar 
Våren är här och med den cykelsäsongen. Vi har tagit beslut om att göra en ny cykelresning i 
föreningen. Vår vaktmästare kommer att märka alla cyklar under maj månad. Dra av 
märkningen på de cyklar som används så att han sedan kan rensa ut cyklar som blivit kvar i 
exempelvis flyttar så får vi mer plats i cykelställen. 

Vi har uppmärksammats på att det åter skett cykelstölder på gården vilket är jättetråkigt. Vi har 
därför bytt koden till grindarna som gäller från 3/5. Du som medlem, kan ladda ned den nya 
koden på Mitt HSB under dokument. Det kommer även sättas ett lås på sprinten till grinden på 
Abbekåsgatan då grinden vid flera tillfällen stått öppen. Vi vill också uppmuntra till användning 
av våra cykelförråd i källaren där cyklarna står säkrare än på gården. Vid avsaknad av nyckel till 
cykelförråden är ni välkomna att titta in på öppen expedition så bistår vi med detta. 

Leksaker till gården 
Vi kommer att lägga ut en del gemensamma spel och leksaker på gården. De placeras i bänkarna 
mellan grillarna och pingisbordet, hoppas att vi alla får glädje av dem i sommar. 

Grillning 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill på balkongerna. Detta 
på grund av risken för brand och att grannar kan störas av rök och matos. Välkomna ner på 
gården om ni vill grilla. 

Gemensamma utrymmen och brandfara 
Vår vaktmästare har uppmärksammat att det förvaras en del saker utanför förråden på vinden 
och i källaren vilket innebär brandfara. Vi vill uppmana alla medlemmar att forsla bort sådant 
som ni inte vill ha kvar alternativt spara sådant ni vill ha kvar inne i förråden. Vi har container 
på plats 3/5. Det är alltså inte tillåtet att förvara saker utanför förråden och dessa saker kan 
plockas bort enligt styrelsebeslut.  

Ombyggnation på gården 
Vi undersöker möjligheten att bygga till tak över cykelställ på den sidan av gården som vetter 
mot Nobelvägen samt att bygga in miljöstationen vid Bodekullsgången 21. Vi är i kontakt med 
Malmö stad och undersöker möjligheten till bygglov för de planerade projekten. 

Vicevärdstelefonen 
I samband med att vi anlitade förvaltare togs vicevärdsuppdraget bort från styrelsen. Det 
innebär att vicevärdstelefonen inte längre är i bruk. Vill ni komma i kontakt med styrelsen når 
ni oss via mail eller på öppen expedition. Vid behov av kontakt med förvaltaren, se 
kontaktuppgifter i sidfoten eller i trapphuset. 
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Garageplatser 
Det är för närvarande lång kö till våra garageplatser och vi vill därför uppmana medlemmar som 
eventuellt inte använder/har behov av sin garageplats att överlåta den. Kontakta gärna 
styrelsen om du vill säga upp din plats. 

Renovering av tak, fasad och fönster 
Vi har fått flera frågor på mail kring vad renoveringen kommer att innebära och vi ska försöka 
ge ett så omfattande svar som möjligt. 

Renoveringen av fasad och fönster kommer innebära en viss påverkan på fönsterkarmarna som 
kommer att återställas. I samband med fönsterbytet kommer även foder att bytas ut. 
Fönsterbänkarna kommer inte att påverkas. Då de nya fönsterna har en annan indelning (mer 
likt de originalfönster som installerades då huset upprättades på 50-talet) kommer befintliga 
persienner tyvärr inte passa. Vi har tagit beslut om att inte installera persienner med de nya 
fönsterna då det är en stor kostnad och då det i dagsläget ser olika ut huruvida lägenheter har 
persienner eller inte och hur behovet fördelar sig. Vi beklagar om det är så att man som enskild 
medlem gjort renoveringar runt fönstren och installerat persienner i närtid och vill samtidigt 
uppmana och informera medlemmar att hålla sig uppdaterade på föreningens underhållsplan, 
läsa årsredovisningarna och delta på årsmötena då renoveringar av denna typ diskuteras. Att vi 
valt att byta fönster nu är en ekonomisk fråga. Byte av fönster ligger i underhållsplanen inom ett 
par år då de snart är 40 år gamla och att samordna det med renovering av tak och fasad gör att 
vi slipper bygga ställning runt husen mer än en gång. 

Vi har fått in förslag till styrelsen om att samordna inköp och montering av 
persienner/solskydd. Kontakta oss om du som medlem är intresserad av att vara med i en 
arbetsgrupp kring detta. 

Renoveringen startar till hösten. Vi har hittills endast positiva erfarenheter av våra 
entreprenörer Täta tak och Glasomera som gärna svarar på frågor. Har ni fler frågor är ni 
välkomna att ställa de till oss i styrelsen. Vi hoppas att arbetet ska flyta på och att alla bli nöjda. 

Intresseanmälan säkerhetsdörr 
Ni är flera som anmält intresse för att byta till säkerhetsdörr. Vi kommer att plocka in offerter 
och därefter kontakta er som anmält intresse med prisförslag. Om någon ännu inte anmält in 
intresse går det bra att höra av sig via mail (styrelsen@odlaren.com). 

Öppen expedition/träffa styrelsen 
Den första helgfria måndagen i varje månad har vi i styrelsen öppen expedition i 
styrelserummet på Bodekullsgången 21B. Då finns vi tillgängliga för frågor och småfix.  

Det finns även möjlighet att hämta en uppsättning färgtoner till skrivare, passar modell HP 
LaserJet PRO CP 1025 och CP 1025nw. Först till kvarn. 

Nästa tillfälle är 3/5. Välkommen kl. 18-19. 

För kontakt med styrelsen – maila styrelsen@odlaren.com eller besök öppen 
expedition. Besök vår hemsida www.odlaren.com och facebook.com/BrfOdlaren 
för kontaktuppgifter, information och fortlöpande uppdateringar. 
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