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Extra föreningsstämman 16 nov 
Föreningsstämman beslöt att med rösterna    

136 Ja och 48 Nej att införa 
gruppanslutning för bredbandstjäns-
ter (Internet och IP-telefoni).  Stäm-
man beslöt även att ge styrelsen i 

uppdrag att förhandla fram och teckna avtal 
samt att beloppet per lägenhet och månad ej får 
överstiga 81 kronor i dagsläget.  
Styrelsen har nu tecknat ett 3-årigt avtal med 
Tyfon. Tyfons bredbandstjänster kommer att 
kopplas in den 1 april 2012. Avgiften 81 kr/mån 
kommer debiteras varje hushåll fr o m 120401. 
Mer detaljerad information kommer att sändas 
ut inom kort.  
 

Husmöten  
På våra husmöten i okt informera-
des om möjligheten till gruppan-
slutning för bredbandstjänster. 
Deltagarna på husmötena uttryckte 
sig positiva till att styrelsen kallar 

till extra föreningsstämma för att besluta om vi 
ska gruppansluta bredbandstjänster eller ej. 
Resultatet ser ni i punkten ovan.  
 
Dessutom togs även nedanstående punkter upp.  
 

• Grillplatser: Vi kommer att arbeta fram ett 
förslag, som kommer att presenteras under 
våren.   

• Snöskyfflar och salt finns tillgängligt i barn-
vagnsrummen för att kunna användas av dem 
som önskar skotta undan snön. Låt oss hop-
pas att årets vinter blir mera lätthanterlig än 
fjolåret. Fastighetskontoret har en god bered-
skap och kommer, som vanligt, att göra allt 
för att hålla våra gångbanor och entréer 
framkomliga.  

• Koppeltvång av husdjur: Enl våra ordnings-
föreskrifter får hundar och katter ej vistas 
lösa i trappor, i källare, på gårdsplan eller i 
trädgårdsanläggningen. Hundarna ska vara i 
koppel inom vårt område.  

 

 
 

• Biltrafik på cykel o gångbanan längs Al-
binsrogatan 3: För att hindra biltrafik på cy-
kel o gångbanan kommer Malmö kommun att 
sätta upp en bom vid infarten Albinsrog 3A. 

• Tvättider: Det har visat sig att bokade tvätti-
der ibland inte används och den som bokat 
har ej tagit bort sin kolv. Detta hindrar där-
med andra som önskar tvätta.  Var vänliga 
och ta bort era tvättkolvar om ni inte behöver 
er bokade tid så att andra kan utnyttja tvätt-
stugan.  

• Städavtal: Ett förnyat 1-årigt avtal har teck-
nats med Sesab. Som tidigare kan privat 
städning bokas hos Sesab. Telefonnummer 
finns på anslagstavlan i entrén. Där finns 
även en liten lapp med information om vilken 
dag ert trapphus städas.  

• Bilparkering vid Miljöhusen: Vi har ett fåtal 
sådana platser och de är avsedda för våra bo-
ende för tillfällig kortvarig parkering! 
Respektera parkeringstiden 

 

Obrukbara cyklar 
Vi har ont om cykelplatser och 
därför uppmanar vi dem som 
har cyklar som ej är brukbara 
att förvara dessa i sina egna 
förråd!  Fastighetskontoret 

kommer att ange datum då ej brukbara cyklar 
skall vara borttagna från allmänna utrymmen. 
Därefter bortforslar fastighetskontoret obrukba-
ra cyklar som står kvar och förvarar dessa under 
några månader. 
 

Elavläsning  
Vi har årsavläst elmätarna och ni kommer att få 
er preliminära avgift och slutkostnaden för året 
reglerad i januari månadsavgift. Ingen höjning 

av elpriset under året. Vårt 3 åriga avtal går ut 

2012-12-31 

 

 
 



 
Avgiftshöjning 
Fr o m 2012-01-01 kommer avgiften att höjas 
med 3%. 

 

Reparationer och renoveringar 
På förekommen anledning vill vi ännu en gång 

påminna om våra ordningsregler och 
tider som vi skall rätta oss efter! Ni 
som renoverar – försök att begränsa 
renoveringen tidsmässigt.  

• Mindre underhållsarbete, spik-
ning och borrning som är av kortvarig karak-
tär får utföras på vardagar kl. 08.00 – 20.00 
samt lördagar kl. 08 - 18.00. 

OBS! Inga underhållsarbeten på sön- och helg-
dagar! 

• Renovering som kan vara störande för 
andra boende i huset får endast utföras 
måndag - fredag kl 08.00 – 18.00 

• Större renoveringsarbete skall anmälas till  
styrelsen för godkännande  som t.ex. bad-
rumsarbeten,  vvs-arbeten och byggnadsar-
beten.  Du måste anmäla till fastighets-
kontoret när renoveringsarbetet ska påbör-
jas och varaktigheten så att de kan sätta upp 
ett anslag i din entré. 

• Avstängning av vatten, el och övrigt som 
berör andra medlemmar skall anmälas till 
fastighetskontoret som handlägger ärendet. 

• Elinstallationer får endast utföras av behö-
rig installatör. 

 

Fritidsverksamhet 
Fritidsgruppen anordnar Datakurs för nybör-
jare.  
Kursen äger rum i ABF/PRO:s lokaler på Pors-
linsgatan (bakom nya polishuset) 
Startdatum: Måndagen den 9 januari 
Tid: 12.00 - 14.30 
Kursen avser 8 gånger och kostar totalt 120:-.  
Datorer finns på plats. 
Det finns max 7 platser, så det gäller ”först till 
kvarn”. Det fordras minst 3 deltagare för att 
kursen skall bli av. 
Anmälan görs direkt till kursledare Kent Ols-
son, på telefon 0703-602320 

 

Träffpunkten 
Ni som på sistone har varit på Träffpunkten har 
sett att den har fått ett stort ”lyft”.  Väggarna 
och dörrarna har fått en ny, vit och fräsch färg.  

 
 
Inredningen har bytts ut mot nya klädda stolar 
och sittplats med soffor. Vi tackar Lennart 
Eriksson, som har varit inredningsarkitekten 
och skött alla kontakter vid denna renovering.   
Träffpunkten används för våra fritidsaktiviteter  
men kan även hyras privat av våra medlemmar 
till en kostnad av 400:-. Våra ordningsföreskrif-
ter gäller även här och lokalen kan därför inte 
hyras för högljudda sena fester. Inredningen 
skall återställas så som den var när ni kom till 
lokalen d v s till ursprunglig möblering.    
 

Nyplanterade träd utmed Rättsvägen 
Ni som undrar vilka träd som Malmö kommun 
har planterat utmed Rättsvägen (cykelbanan) så 
är det enligt uppgift  Tulpanträd (Liriodendron 

tulipifera). Det som utmärker trädet är de fyr-
flikade 7-12 cm långa bladen som är vackra 
under hela växtsäsongen och på hösten blir de 
smörgula. Namnet tulpanträd har det fått då 
blommorna som är skålformiga har vissa likhe-
ter med en tulpanblomma. 

 

Adventstider – Kom ihåg 
Släck levande ljus när du lämnar 
rummet! Sätt gärna upp en påminnel-
selapp på ytterdörren. Kolla även att 
brandvarnaren fungerar! 
 

Har du kollat batteriet i din brandvarnare? 
 

En mysig advent 
önskar 

Styrelsen 
 

 


