
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  
Sommaren 2021 

Fönster och persienner 
Vi har tidigare informerat om fönsterbyte med start i augusti, just nu är arbetet försenat och vi 
återkommer med mer information så snart vi kan. I omröstningen kring persienner i nya fönster 
var en majoritet av medlemmarna för att föreningen bekostar och installerar enhetliga 
persienner. Styrelsen har tagit beslut om att följa majoritetens vilja angående persienner. 

Namnlistor vid porttelefonerna 
Våra förvaltare håller på att uppdatera och fräscha upp namnlistorna vid porttelefonerna. Om 
det är något i den aktuella listan som inte stämmer för dig, exempelvis en nyinflyttad sambo 
som inte är medlem i föreningen, kontakta förvaltningen på mail 
odlaren.forvaltningmalmo@hsb.se så kommer uppgifterna med i de nya listorna. 

Wi-fi i garaget 
Vi har nu Wi-fi i garaget! 

Användare: Odlaren_Garage.  

Lösenord: A8SurfaGarage! 

Att tänka på när vi nyttjar gården 
Vi är glada över att gården används och är en levande plats för oss. Vi uppmuntrar alla att 
fortsätta med detta men vill också uppmana till några förhållningsregler. Då inte alla firar 
semester samtidigt finns önskemål om dämpad ljudnivå från kl. 22 på vardagar samt att vi 
hjälps åt att hålla det fint och exempelvis ställa tillbaka utemöbler och städa runt grillarna efter 
användning. 

Öppen expedition/träffa styrelsen 
Under sommaren når ni oss i styrelsen via mail.  

Nästa tillfälle för öppen expedition på Bodekullsgången 21B är 6/9. 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. 

Glad sommar  

Vi ses på gården! 
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