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Hissrenoveringen 

Arbetet med hissrenoveringen pågår nu för fullt. Den första hissen (Regementsgatan 25 A) är 

klar. Det har tyvärr varit en hel del fel sedan den sattes i drift. Detta ska utredas och 

ThyssenKrupp måste se till att så inte blir fallet på de kommande hissarna. 

 

På grund av att ThyssenKrupp vill ändra konstruktion för hissen Regementsgatan 25 C flyttas 

renoveringen av denna hiss till sist i projektet. Samtidigt flyttas Skvadronsgatan 9 C (som 

skulle varit sist) till start 2019-09-09, den blir då klar 2019-09-27.  Regementsgatan 25 C som 

påbörjas 2019-12-02 och står färdig 2019-12-20 

De som berörs av detta är alltså de boende på Regementsgatan 25 C och de boende på 

Skvadronsgatan 9 C. I övrigt blir det inga förändringar. 

 

Sommarrapport 
Det har varit en ganska skön sommar med varierande väder. Nu pågår arbetet i stan för att förbereda 

Malmöfestivalen, vilken ju startar i samband med skolstart och sedan kommer hösten sakta 

smygande. 

 

För oss i styrelsen har det varit konstiga månader och en ganska dramatisk sommar i det lilla. 

I våras blev vår e-postadress kapad och många boende fick skickat nödrop till sig där man angav att 

jag var i Ukraina och behövde pengar. Som tur var, var det ingen som gick på det. 

Därefter har vi fått ett antal anonyma brev där brevskrivaren utger sig för att bl a vara, en boende, 

tjänsteman från Boverket och representant från olika hissleverantörer. Han har synpunkter på vår 

hissrenovering. Detta blev till sist så mycket att vi polisanmälde det. 

 

Och som grädde på moset fick vi idag ett brev i vår brevlåda (ofrankerat) med nednedanstående 

lydelse: 

Till BRF Ballebygden i Malmö 

 

Vi meddlar harmed att vi komer att paborja asfalteringen och omlaggningen av er gardsplan den 23 

august. 
Vi ber er se att ingen cykel eller annat fordn ar i vagen for oss.  

Arbetn tar mellan tva och tre vecka ni far anvenda annan ingang 

 

Halsingen fran Simeon Padrovinsky Concreta Ltd 

 

Brevet är skrivet på ett brevpapper med logga från DTC Mark och Bygg.  

Simeon Padrovinsky går inte att hitta via nätet. På DTC känner de inte till honom 

och de var glada över att få veta att någon skickar ut brev i deras namn. 

 

Vi har polisanmält även detta ärende. Det har ju funnits bedragare som gjort arbeten 
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som ingen beställt och därefter krävt betalning, ibland åtföljt av hot- 

 

Vi har så klart inte beställt detta och skulle ni se någon den 23 augusti eller däromkring som 

försöker asfaltera vår gårdsplan, så var vänlig och slå larm. 

 

Råttor i fastigheten och utanför 

Efter reliningen trodde vi ju att vi var fria från råttor för evigt. Det sitter ju stabila råttstopp i 

våra avloppsledningar. Trots detta har vi fångar fyra små råttor i källaren i sommar. Samtliga 

ungar. Hur dom kommit in vet vi inte, men vi har gått igenom källaren igen och hittat några 

svaga punkter, på något ställe var det en ventil ut till gatan som enbart hade det vanliga 

gallret och inget nät. Där har vi nu satt nät och inga råttor i sikte den 

senaste månaden. 

 

Vi har lokaliserat ett råttbo – rakt under ”råttfångaren” vid gårdsingågen 

till Skvadronsgatan 9 B. Anticimex har lagt ut gift!! Detta har de 

absolut vägrat tidigare. Släpp inte barn och hundar lösa på innegården 

med tanke på detta. 

Vi i styrelsen önskar er alla en fortsatt skön sommar så längre den nu varar och ha gärna lite 

kul på Malmöfestivalen 

 

 

 


