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Husmöten 27 och 28 april 

Boka någon av nedanstående tider! 
Den 27 apr kl  19.00 
Den 28 apr kl 14.00 alt kl 19.00 
Dagordning kommer att sättas upp 
på anslagstavlorna i entrén. 
Plats som vanligt på Träffpunkten. 

 

Föreningsstämma 9 maj 
Måndagen den  9 maj kl 18.30 håller vi vår årliga 
föreningsstämma på Europaporten.  Kallelse och 
årsredovisning kommer att skickas ut i god tid före 
stämman.  Kallelse sätts även upp i entréerna.  
 

HSB kurser 
HSB Malmö ger kurser för medlemmar.  På HSB 
Malmös hemsida:  hsb.se/malmo finns en interaktiv 
utbildning ”Du och din bostadsrätt”. Gå gärna in 
på HSB Malmös hemsida och ta del av de nyheter 
och erbjudande som finns.  
 

Internet 
I alla våra lägenheter finns ett uttag installerat för 
uppkoppling/anslutning mot HSB Bolina, som vi 
har ett avtal med. Detta avtal kommer att förnyas    
fr o m 2012. För att få en uppfattning om hur många 
som använder sig av HSB Bolina vill vi att du fyller 
i bifogade blankett och lämnar denna i Fastighets-
kontorets brevinkast. För mer information om HSB 
Bolina gå in på deras hemsida: hsb.se/malmo/bolina 
 

Måsplågan 
Även i år kommer vi att anlita Anticimex för att 
hindra måsarna att bygga bo på vårt område. Vi gör 
denna insats i samarbete med våra grannföreningar 
Riksbyggen och Notarien. 
 

Inbrott 
Tyvärr har det hänt igen att vi har 
haft inbrottsförsök i ett av höghusen. 
För att ytterligare försöka förhindra 
inbrott, kommer vi att sätta galler på 
dörrarna på höghusens baksida.  
 
Vi vill även uppmana alla att inte öppna porten för 
okända och ej heller släppa in någon okänd när du 
går in i huset.  

Fritidsverksamhet 
Du har väl läst de gula lapparna i trapphusen! Vi har 
många aktiviteter på gång.  
Du vet väl också att vi, tillsammans med Lagman-
nen och Notarien, har ett motionsrum som du kan 
utnyttja mot en kostnad av  300 kr per person och 
år. Vänd dig till fastighetskontoret om du är intres-
serad.  
 

Fastighetskontoret meddelar: 
 
Uppsättning av lappar 
Om du av någon anledning tycker att det behöver 
sättas upp lappar i våra gemensamma utrymmen – 
Kontakta Fastighetskontoret! Sätt inte upp egna 
lappar! 
 
Anmäl renoveringar 
Kontakta fastighetskontoret om du gör en renove-
ring, som pågår över flera dagar. Meddela även 
fastighetskontoret om du behöver stänga av vattnet. 
 
Städning av gemensamma utrymmen 
På våra anslagstavlor finns en liten informationslapp 
där städbolaget har angett vilken dag de städar i ditt 
hus. 
 
Anmäl din e-mailadress 
Vi har tidigare informerat om att du kan lämna in  
uppgifter på kontaktperson, som Fastighetskontoret 
kan kontakta om du är bortrest och behov uppstår 
att komma in i din lägenhet. Vi vill även ge dig 
möjlighet att lämna din e-mailadress till fastighets-
kontoret. Du kan göra det på bifogade blankett         
(Enkät HSB Bolina) 
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