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     Malmö september 2020 

Medlemsinformation kvartal 3 – 2020.    
  

Medlemsinformationen är planerad att skickas ut till medlemmarna fyra gånger per år 

för att bland annat ge fakta om vad som har skett i föreningen och vad som är beslutat 

i underhållavseende samt investeringar.  

 Influensatider: Styrelsens arbete, möten och andra åtaganden utgår från rådande riktlinjer. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ Här kan du följa informationen om Coronaviruset 

  
1. Ansvarsförsäkring 

Föreningen har en Bostadsrättstilläggsförsäkring. (Proinova) Detta innebär att denna är ett 
komplement till din egen hemförsäkring. I Vem svarar för underhållet, som du hittar på 
Hemsidan, får du vägledning när din egen hemförsäkring eller föreningens tilläggsförsäkring 
träder in. Det kan också vara bra att teckna en Allriskförsäkring för oförutsedda händelser. 
(Drulleförsäkring) 

 
2. Växter: 
Vi har tecknat avtal med ”Gröna Riksbyggen” och sagt upp avtalet med MLB som hjälpt oss i 
många år och sparar dessutom en slant på det. Det kommer att erbjudas en tilläggstjänst 
som man själv beställer och får betala för. T.ex. hjälp att rensa i rabatterna, klippa buskar på 
uteplatsen etc. Mer information och pris kommer. 
Det börjar bli dags att rensa bort gårdens vissna växter och kanske klippa ner buskar som 
blommat färdigt för i år. Kom överens med dina grannar på gården och om ni har 
gårdsrepresentant. 

 
3. Kommande underhåll: 
Bl.a. tittar vi just nu på olika typer av lösningar för fasadbeklädnad.  
Det kommer att sättas in prov på fönster i styrelserummet. Gå gärna dit och tyck till! 
Eftersom ingenting är bestämt ännu så avvakta gärna om du tänkt göra något, t.ex. måla 
eller liknande. Det kan ju bli ogjort arbete. 

 
4. Spolarna: 
De lägenheter som är aktuella kontaktas av spolarna för att bestämma tid 

 
5. Ekonomi: 
Vår ekonomi är stabil och vi har nu slutbetalat ett lån hos Handelsbanken istället för att 
fortsätta amorteringen. 
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6. Ventilation och Kanalrensning: 
Mer information kommer om dag och tid. 
 

7. Snö 
Nu har vi passerat Höstdagjämningen och strax blir det vinter? 
Vi fortsätter som tidigare med snöröjningen.  
 

8. Kontakt med styrelsen:  
Vill du ha kontakt med styrelsen så är e-postadressen: malmohus30@telia.com eller lägg en 
lapp i föreningens brevlåda när det gäller andra ärenden än felanmälan.  
Vänligen respektera: Inga samtal till privat telefon! 

 

 
 
 
 

   
Vi önskar alla en riktigt fin höst! 
Styrelsen 
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