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Stämman 2019 
Årets stämma flöt på bra. Rikard Andersson , HSB Malmö agerade ordförande och gjorde 

detta på ett föredömligt vis. Handlingarna gicks igenom verksamhetsplan och årsredovisning 

godkändes. Val skedde enligt valberedningens förslag. Motionerna behandlades och 

stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

De nya stadgarna antogs enhälligt, så nu är det dessa som gäller. Ni fick ut stadgarna 

tillsammans med kallelsen och årsredovisningen. Läs igenom dem om ni inte redan gjort det 

och sätt sedan in dem i pärmen med orange rygg. 

Stämman avslutades med kaffe och en landgång. Det var trångt men ändå ganska trevligt. 

Nästa år blir vår 75:e stämma. Kanske ska vi inte sitta trångt och äta landgång då 

 

Hissrenovering 
Nu är vi igång. I måndags den 10 juni började arbetet med renovering av hissen 

Regementsgatan 25 A. Enligt ThyssenKrupp kommer det att ta tre veckor, som tidigare 

aviserats.  Hissen ska därför vara klar att tas i bruk den 28 juni om allt går som det ska. 
 

Efter denna första hiss kommer jobbarna att ta ett sommaruppehåll och återkommer den 19 

augusti i Regementsgatan 25 B. 

 

Styrelsen har reserverat gästlägenheten vissa veckor då det finns personer i föreningen som 

har mycket svårt att ta sig ut när inte hissen fungerar. Dessa personer har erbjudits använda 

övernattningslägenheten under de aktuella veckorna.  

 

Här kommer tidsschemat igen. 

Trappa   Start  Färdig 

Regementsgatan 25 B  2019-08-19  2019-09-06 

Regementsgatan 25 C  2019-09-09  2019-09-27 

Erikstorpsgatan 22  2019-09-30  2019-10-18 

Skvadronsgatan 9 A  2019-10-21  2019-11-08 

Skvadronsgatan 9 B  2019-11-11  2019-11-29 

Skvadronsgatan 9 C  2019-12-02  2019-12-20 

 

Stölder i tvättstugan? 

En av våra medlemmar säger sig ha blivit av med kläder i torkrummet/tvättstugan. Vi har 

inte fått sådana meddelande från andra boende, men om ni tror att ni också kan ha råkat ut 

för detta vill vi rekommendera er att ni sätter er tvättkolv i låset till tvättstugan, så kan ingen 

komma in. Tvättkolvarna är nu fastlåsta på bokningstavlorna. Nyckel till tvättkolvarna har ni 

själva. Din kolv har samma nummer som ditt lägenhetsnummer. 
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Glödlampsbyten á 2 638 kronor 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där vi tillsammans är fastighetsägare. 

Styrelsen arbetar så att vi ska få så mycket som möjligt för våra insatta pengar, d v s hålla 

kostnaderna nere. Vi har två vicevärdar som nås per telefon nästan dygnet runt oavsett 

vardag eller helgdag. Ändå har en boende ringt upp ThyssenKrupp då en glödlampa i hissen 

slutat fungera. Thyssen var säkert väldigt glad för dessa lättförtjänta pengar. Detta var, tror 

jag, en fredag kväll, så det blev extra helgpåslag. Notan stannade på 2 638 kronor för att byta 

lampan.  Den hade vi bytt på en kvart – gratis – (i alla fall inom ramen för det arvode vi delar 

på). Var inte rädd för att ringa oss. Kan inte vi fixa så ordnar vi med så att någon annan gör 

det. 

 

Skadedjur 

Jag har bott i föreningen i 25 år och har inte haft några som helst problem med skadedjur. 

Nu får vi allt på en gång. Anticimex har varit här p g a malen och de satte upp malfällor för 

att vi skulle se om det finns mal kvar. Tyvärr har någon tagit bort dessa malfällor, man kan 

undra varför. Vi kommer så klart att sätta upp nya. Fällorna har en lukt som dra till sig 

hanarna och är det många hanar som dras till en fälla får man ju en indikation på att vi inte 

rensat ut ordentligt. Vid detta besöket upptäckte kvinnan från Anticimex också att vi hade 

fått in myror, men det åtgärdade hon direkt. 

 

Det var det – trodde vi. Men nu har vi dessutom fått in råttor – och det är ungar vi har fångat 

i våra fällor. Hitintills fyra. Det är inte alls bra att det är ungar för det indikerar att råttorna 

har bo här någonstans. Anticimex kommer på onsdag och går igenom källaren med oss så att 

vi kan lokalisera boet och var dom kommer in. Vi arbetar på att det ska få ett slut så snart 

som möjligt. 

Vi kommer naturligtvis att rapportera hur det går. Så länge vi inte lyckats hitta boet laddar vi 

ny fällor och lapparna får sitta kvar på källardörrarna så att ni inte tar med hundar som 

klämmer nosar eller tassar i fällorna. 

 

Trots allt elände önskar 

styrelsen er alla en riktigt skön 

sommar. 

 


