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Renovering – inbjudan till medlemsmöte 28/4 

Renoveringen av tak, fasad och fönster har sedan tidigare informerats blivit försenad pga ej 

beviljat bygglov av Malmö stad. Styrelsen informerade medlemmarna i februari att byte av 

fönster inte genomförs. Det har pga rådande ekonomiska läge med pandemi och krig i Ukraina 

blivit ökade prishöjningar som påverkar renoveringen. Därför bjuder styrelsen in till ett 

medlemsmöte för att diskutera olika vägval framåt för renoveringen. 

Välkomna på medlemsmöte om processen kring renoveringen i styrelserummet 28/4 kl. 18-19. 

Förrådsrensning 

Det är dags för ännu en cykelrensning i våra cykelställ och cykelförråd. Den här våren kommer 

vi även göra en rensning i barnvagnsförrådet på Bodekullsgången 19 för att bli av med cyklar 

och vagnar som inte används. 

Kontakt med styrelsen 

Från och men nu uppmanar vi alla medlemmar att använda mailadressen 

odlaren.forvaltningmalmo@hsb.se för kontakt med såväl förvaltare som styrelsen. Vi har tagit 

detta beslut då många ärenden som förvaltarna tar hand om mellanlandar hos styrelsen vilket 

förlänger handläggningstiden. Ärenden som styrelsen behöver agera i skickas vidare till oss av 

förvaltarna. Vi kommer fortsätta hålla öppen expedition första måndagen i varje månad 

(förutom juni, juli och augusti) för att kunna träffa er medlemmar på plats. 

Tvättstugorna 

Vi är många som delar på föreningens tvättstugor och vill i detta Odlarnytt påminna om vikten 

av att städa efter sig för allas trevnad. Vi vill påminna extra om att borsta bort luddet i 

torktumlarna efter användning. Luddet är en brandrisk och kan göra att torktumlarna går 

sönder. 

Odlarnytt 

Detta Odlarnytt blir det sista fysiska utskicket vi gör. Framöver kommer Odlarnytt finnas att 

läsa på vår hemsida www.odlaren.com och vi kommer sätta upp en fysisk kopia i varje trapphus. 

Det kommer även finnas möjlighet att ta del av senaste Odlarnytt i samband med öppen 

expedition. 

 

Öppen expedition/träffa styrelsen 

Nästa tillfälle för öppen expedition på Bodekullsgången 21B är 2/5. Välkommen kl. 18-19. 
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