
Odlarnytt Oktober 2018 

Ny städfirma  
Vi har tecknat avtal med en ny städfirma och vi hoppas att detta skall förbättra städningen men om 
ni ser att något missas kontakta styrelsen. 
 
Elstolpar i garaget 
Det har börjat efterfrågas el i garaget för elbilar. Om ni funderar på att skaffa elbil vänligen kontakta 
styrelsen så att vi kan skaffa oss en bild om hur stort behovet är. 
 
Hissar 
Renovering av våra hissar kommer att ske nästa år. Under första halvåret med start i mars kommer 
hissarna i 19A, 19B, 19C samt 103B att renoveras och under andra halvan av året kommer 
resterande hissar att renoveras. Detta innebär att varje hiss kommer att vara helt avstängd i tre 
veckor och vi vill därför be alla som är beroende av hissen att redan nu fundera på hur ni skall 
hantera detta. Går det tex att temporärt flytta hem till barn, släktingar eller vänner under denna tid? 
Uppstartsmöte för entreprenaden sker i vecka 43 och en mer detaljerad tidplan och information 
kommer efter det.  
 
Gemensam El 
Vi har nu startat projektet med gemensam el men tyvärr ser det ut som om det kommer att bli 
försenat. Bytet sker troligast att ske i januari nästa år men om allt går snabbare än vi tror kan bytet 
ske i början av december. Till dess så ber vi er att hantera er el som tidigare dvs: 

1. Säg absolut INTE upp era avtal! 
2. Om ert avtal håller på att gå ut, teckna ett nytt. 

 
Årlig besiktning 
Styrelsens årliga besiktning av fastigheten genomfördes i september. Det visade sig att söderfasaden 
på Abbekåsgatan måste fogas om under nästa år samt att taken på 103 och 21 är i dåligt skick och 
dessa måste troligen också åtgärdas under nästa år. Det ser med andra ord ut som att 2019 blir ett 
lite stökigt år för oss med mycket renoveringar. 
 
Styrelsen och valberedningen 
Efter sommaren har vi tappat två ledamöter i styrelsen, Malin och Emma. Daniel och Klara har som 
suppleanter nu tagit deras positioner i styrelsen så fram till årsmötet är vi utan suppleanter. Vår 
valberedning har därför redan nu påbörjat sitt arbete med att hitta nya friska krafter som vill 
engagera sig i föreningen.  Om ni inte känner för att engagera er i styrelsen finns det andra sätt att 
hjälpa föreningen. Vi funderar på att starta några arbetsgrupper men utan er medlemmars 
engagemang kommer dessa inte att bli av, kontakta styrelsen om du är intresserad! 
 

 Piskbalkongen – Vi har en oanvänd piskbalkong på taket i 21A som vi tänkte kunde göras om 
till mys-/mingelställe. Vi skulle behöva några eldsjälar som funderade kring vad vi kan göra. 

 Grupp för gårdsfester – Styrelsen har fullt upp har inte haft tid och ork att driva detta. Finns 
det några där ute som tycker detta skulle vara kul att hålla på med?  

 Grupp för trädgård – Tidigare hade vi en aktiv odlings- och trädgårdsgrupp men den har 
tyvärr somnat in. Dags att återuppliva den tycker vi men vi behöver er hjälp! 

 

Felanmälan/ Störningsanmälan 
Tel 040-661 01 65 vardagar kl 8-16. 
Jour: 010-44 23 000. Jouren når du dygnet runt. 

Är ärendet inte lika akut kan du maila till: 

felanmalan@malmo.hsb.se  

Styrelsen 

Mail: styrelsen@odlaren.com 

Tel: 0722-22 14 18 
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Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt?   
Det innebär att du och dina grannar i Odlaren är medlemmar i samma ekonomiska förening. 
Vi äger gemensamt lägenheterna, de gemensamma utrymmena och innergården. Det 
innebär att vi tillsammans har möjligheten att påverka utvecklingen av boendet i Odlaren.  
  
Det är alltså skillnad på att bo i en bostadsrätt och till exempel hyresrätt. Alla medlemmar i 
en bostadsrättförening har ett ansvar att underhålla den lägenhet de bor i, men också 
övriga utrymmen. Det är vi tillsammans som skapar en trivsam boendemiljö.   
 
  

Engagera dig i styrelsen – du behövs!   
Att engagera sig i styrelsen eller valberedningen är ett bra sätt att vara delaktig i sin 
förening. Det finns flera lediga platser i Odlarens styrelse till nästa år. Val av nya 
medlemmar till styrelsen eller till valberedning, görs vid årsstämman. Det är därför viktigt 
att någon från din bostad närvarar vid årsmötet!  
 
  

Kontakta valberedningen!  
Valberedningen ansvarar för att utse möjliga kandidater som ska röstas in i styrelsen 
vid årsstämman. Det är fördelaktigt om styrelse och valberedning består av både nya och 
omvalda medlemmar. Det är önskvärt att kandidaterna till styrelsen får gärna ha 
olika egenskaper och intressen. Valberedningen har även i uppdrag att utgå från 
demokratiska principer och verka för en jämställdhet inom styrelsen.   
  
 
Vill du veta mer om arbetet i styrelsen eller i valberedningen? Kontakta då   
 

 

 

Niroshani Broman E-post: niroshani.broman@gmail.com Tel: 0733-806868 

 

Eller 

 

Lisa Johansson E-post: lisa.m.johansson@outlook.com Tel: 0704-072233 
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