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Stamrenoveringen 
Stamrenovering och radiatorbyte är nu 
avslutade i alla fastigheter, endast 
slutbesiktning återstår i 3-våningshusen. 
Utemiljö som delvis blivit förstörd under 
renoveringens gång kommer att återställas. 
 
Allmänna klagomål 
Dessvärre kommer det in en hel del 
klagomål på medlemmar som inte följer 
ordningsreglerna som gäller i föreningen. 
Det blir många pekpinnar i bladet denna 
gång. Styrelsen uppmanar till skärpning. 
 
Renoveringar 
Alltför ofta förekommer det att stora 
renoveringsjobb utförs på icke tillåtna 
tider. Följande tider gäller och skall följas.  
Mindre underhållsarbete som spikning, 
borrning av kortvarig karaktär. 
Måndag – Fredag, 08:00-20:00 samt 
Lördag 08:00-18:00 
Större byggarbete som kök, badrum och 
vvs som orsakar oväsen. 
Måndag – Fredag, 08:00 – 17:00. 
Söndagar och helgdagar är ovanstående 
aktiviteter absolut förbjudna. 
 
Hundar 
Det har inkommit uppgifter om att hundar 
rastas på och intill våra lekplatser, men 
även på andra icke lämpliga platser som 
rabatter och i nära anslutning till 
fastigheterna. Hundägare uppmanas att 
respektera de regler som gäller inom vårt 
område. Koppla och plocka upp efter 
hundarna. 

Miljöhusen 
Det slarvas alldeles för mycket, vilket 
innebär extra kostnader för tömningen. 
Allmän skärpning måste till i alla fyra 
husen. 
 
Falska telefonsamtal 
Medlemmar uppger att de blivit uppringda 
av någon som utger sig för att ringa från 
EON. De erbjuder en sänkning av elpriset, 
detta är ren bluff och avser bara att lura 
folk på pengar.  
Vi har gemensam el i föreningen genom 
HSB Malmös avtal med Energi Sverige. 
Det vet EON, de ringer inte upp och 
erbjuder enskilda avtal. Om ni blir 
kontaktade, så avsluta samtalet. 
 
Garaget 
Nya ståldörrar är nu på plats vid alla 
nedgångar till garaget. 27 mars börjar 
installation av ny oljeavskiljare till 
spolplattorna. En inventering kommer att 
göras av bilar som står i garaget och som 
inte används. 
 
Parkeringsplatser 
Vi har som bekant stor efterfrågan på p-
platser. Är det någon som inte använder sin 
plats frekvent, eller har både garage och p-
plats, som kan tänka sig att säga upp 
platsen så någon som är helt utan plats får 
en chans, då kontaktar ni 
fastighetskontoret.  
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Bredband 
Vid månadsskiftet går vårt bredbandsavtal 
ut, styrelsen har beslutat att fortsätta med 
Bredband 2 tillsvidare. Vi tittar även på 
vad andra leverantörer kan erbjuda, för att 
få bästa möjliga uppkoppling till ett bra 
pris. 
 
Efterlysning 
Många medlemmar efterfrågar hjälp med 
datorrelaterade frågor. Finns det någon 
kunnig på området som kan tänka sig att 
ställa upp. Ta i så fall kontakt med 
styrelsen eller fastighetskontoret. 
 
AirBnB  
Uthyrning genom denna tjänst, är inte 
tillåtet. All andrahandsupplåtelse ska alltid 
anmälas och godkännas av styrelsen.  
 
Husmöten 
Torsdagen den 25 april 14.00 och 18.00 i 
Träffpunkten. Kallelse kommer. 
 
Årsstämma 
Föreningens årsstämma kommer att hållas 
den 16 maj på Europaporten, vi hoppas på 
stor uppslutning i år. Kallelse kommer. 
 
Fastighetskontoret 
Besök tas emot under följande tider: 
Måndag, tisdag och onsdag 9-12 
Torsdag, stängt 
Fredag, 10:00-11:30 
Telefon: 040-96 42 12. Telefonsvararen 
avlyssnas regelbundet under kontorstid. 
Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 
040- 661 01 65. Gäller vid akuta fall efter 
kontorstid samt helger. 

 
 
 
 
 
 

 
Styrelsen önskar er alla i 
förskott en riktigt. 
 
       GLAD PÅSK 
 
    

    
 


