
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  
Juni 2022 

 
Sommarfest 
Onsdagen 22/6 kl. 18 tänder styrelsen grillarna och plockar fram kubb och pingisracket. Ta med er 
något att grilla och delta i pingisturnering, träffa styrelsen och grannar på mingel så firar vi in 
sommaren tillsammans på vår blommande gård. 
 
Vi ser gärna att de sociala aktiviteterna på gården blir fler och medlemmar är välkomna att anordna 
allt från storfikor till loppis eller gemensamma grillkvällar. 
 
Renovering av tak och fasad 
Sammanfattning från öppet medlemsmöte 28/4 där delar av styrelsen samt 6 medlemmar deltog. 
Styrelseordförande Petter Forkstam informerade om projektets gång. I december 2019 tog 
dåvarande styrelse in offerter för renovering av tak och fasad och beslut togs om att anlita 
entreprenören Täta tak. Ett avtal för renovering tak och fasad + fönsteroption med villkor om 
beviljat bygglov tecknades i mars 2021. Processen med bygglov tog lång tid utifrån krav från Malmö 
stad och godkändes först i november 2021. På grund av det försenade bygglovet sköts renoveringen 
upp i samförstånd mellan föreningen och entreprenören. När bygglov väl beviljats från Malmö stad 
aviserade entreprenören prisökningar om 10-15% utifrån pandemin och under våren även kriget i 
Ukraina. På grund av prisökningarna tog föregående års styrelse beslut om att avbeställa fönsterna i 
februari 2022. 
 
Efter föreningsstämman 14/2 har tillträdande styrelse valt att anlita HSB för en second opinion, 
projektledare från HSB har även deltagit i möte med entreprenören i mars. Då entreprenören står 
fast vid prishöjningarna har styrelsen valt att anlita byggjurister från Maqs som genomfört samtal 
och därefter förhandling med ombud från Täta tak i mars och april. Juristerna har ställt krav på 
entreprenören att specificera de ökade kostnaderna och har även skrivit ett utlåtande kring vad det 
skulle innebära ekonomiskt att lämna projektet helt. Styrelsen planerar även att undersöka kostnad 
för inköp av material för tätning/uppfräschning av befintliga fönster. 
 
På grund av frågetecken kring hur anlitad projektledare agerat under processen i rollen som 
föreningens ombud har nuvarande styrelse beslutat att avbryta detta samarbete. Vi har valt att 
istället anlita projektledare från HSB. 
 
Preliminär byggstart i nuläget är efter sommaren 2022. Byggstartsmöte kommer att genomföras 
23/6 och vi återkommer med mer information om byggstart efter det.  
 
Sittplatser till de små 
På initiativ från en medlem har styrelsen köpt in en bänk för barnen och två barnstolar. Vi hoppas att 
detta ska underlätta för alla våra barn och föräldrar att nyttja gården. Bänken kommer stå ute liksom 
sittplatserna för våra större medlemmar. Barnstolarna förvaras i barnvagnsförrådet på 
Bodekullsgången 19C (ingång från gården, första dörren till vänster) och ska städas av och sättas 
tillbaka dit efter användning så att de hålls fräscha. 
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Cykelstölder på gården 
Vi har fått kännedom om att det tyvärr förekommer cykelstölder på gården. Vi uppmanar alla 
medlemmar att låsa fast cyklar i befintliga cykelställ och inte lämna lösa föremål ute på gården men 
vill också informera om att vi har stora utrymmen (skyddsrum) i källaren på både Bodekullsgången 
och Nobelvägen som idag används som cykelförråd. På Abbekåsgatan finns mindre cykelförråd i 
källaren. Det finns alltså möjlighet för alla medlemmar att nyttja dessa förråd och säkra sina cyklar. 
 
Odlarnytt digitalt 
Som vi informerade om i föregående Odlarnytt delar vi inte längre ut Odlarnytt i fysisk form. Beslutet 
är taget utifrån miljöskäl. Odlarnytt finns uppladdat på vår hemsida www.odlaren.com, en fysisk 
kopia sätts upp i varje trapphus och det finns även möjlighet att ta del av senaste Odlarnytt i 
samband med öppen expedition. 
 
Container 
Container är på plats nästa gång 4 juli och därefter 5 september. 
 
Öppen expedition/träffa styrelsen 
Nu tar öppen expedition sommaruppehåll. Nästa tillfälle för öppen expedition är 5/9 kl. 18-19. 
Välkommen då till styrelseexpeditionen på Bodekullsgången 21B. 
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