
Brf Odlaren  

Felanmälan, störningsärenden och jour Tel 010-442 30 00. Jouren är öppen dygnet runt. 

Felanmälan kan även göras digitalt genom inloggning på hsb.se/malmo 

Förvaltning Mail: odlaren.forvaltningmalmo@hsb.se. Ni kan även ringa in till 010-442 30 00 så 

lägger kundtjänst in ett ärende åt er.  

Odlarnytt  
Februari 2022 

Tack för oss 

Detta är ett sista Odlarnytt från den avgående styrelsen. Vi som suttit i styrelsen 2021/2022 vill 
säga tack för oss och hoppas att pandemin nu ger med sig och att vi kan ses på gemensamma 
aktiviteter ute på gården framöver. 

Fönsterbyte utgår 

I bifogat informationsblad om planerad renovering på våra fastigheter framgår att fönsterbytet 

utgår. Detta beslut togs av styrelsen 9/2 utifrån ekonomiska skäl men även utifrån 

miljösynpunkt. Priset för renoveringen har gått upp kraftig på grund av höjda 

materialkostnader som en följd av covid-19-pandemin. Under processen med bygglov har vi 

även tagit in en besiktningsman för ett andra utlåtande kring status på våra befintliga fönster. 

Bedömning till följd av besiktningen var att fönsterbyte inte behövs inom 5-10 år och 

rekommendationen var istället att rusta upp de fönster vi har idag. Vi kommer vidare 

undersöka möjligheten till detta. Vi hoppas också att det ska bli möjligt att slå ihop ett framtida 

fönsterbyte med installation av solceller på taken. Vår förhoppning är att detta ska gynna 

föreningen ekonomiskt på sikt. Om ni som medlemmar upplever problem med befintliga fönster 

uppmanar vi er att felanmäla detta till HSB. 

Hemsidan 

Våra förvaltare har under året jobbat med att uppdatera informationen på vår hemsida och vi i 

styrelsen ska under året jobba för att bli bättre på att fortlöpande delge er medlemmar 

information därigenom. Besök www.odlaren.com för mer info. 

Årsstämma och ny styrelse 

14/2 hölls årsstämma på gården. Trots regn förflöt stämman enligt planering och en ny styrelse 
valdes. Den nya styrelsen valde Petter Forkstam till ordförande och Mattias Andersson till vice 
ordförande. Styrelsen består i övrigt av Maja Heide (sekreterare), Linnea Holgersson (ledamot), 
Philip Svensson (HSB-ledamot) samt suppleanterna Alexander Lundberg, Signe Lundberg och 
Sofia Nilsson. Nya anslag och mer information sätts upp i trapphusen inom kort. 

Öppen expedition/träffa styrelsen 

Nästa tillfälle för öppen expedition på Bodekullsgången 21B är 7/3. Välkommen kl. 18-19. Då 

finns delar av den nya styrelsen på plats. 

 

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. 

mailto:odlaren.forvaltningmalmo@hsb.se
https://www.hsb.se/malmo/brf/odlaren
mailto:styrelsen@odlaren.com

