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Medlemsinformation kvartal 1 – 2022   

  

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.  

1. Ramp till parkeringstaket: 
Gångrampen till parkeringstaket är under tillverkning kommer att installeras inom kort. 
Troligtvis monteras den under kommande vecka. Under tiden färdigställs muren där den ska 
förankras. 
 
2. Ståhl´s fastighet och trädgård: 
Nytt kontrakt med Ståhls för skötsel av gemensamma grönytor. Det kommer att bli möjligt 
för medlemmarna att anlita dessa om hjälp behövs för att rensa rabatter, klippa buskar osv. 
 

 
Ring 076-345 90 36 och be om att få ett kostnadsförslag på det du önskar hjälp med. 
 
3. Brandskydd: 
En extra brandskyddsrunda har företagits i föreningens garage. Bl a har otillåtna 
elinstallationer kopplats bort. Det är riskfyllt och därför inte tillåtet att koppla in sig på 
armaturerna i garagen och som dessutom går på föreningens elkostnad. 
 
4. Säkerhet: 
I nuläget när säkerhetsläget i världen är oroligt så ställer vi oss många frågor om vad vi själva 
kan göra för att stärka tryggheten här hemma. På MSB – Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap kan du under ”Råd till privatpersoner” få det mesta av information som du kan ha 
nytta av. Du kan också klicka dig vidare för att få ytterligare information eller läsa på annat 
språk än svenska. Vi kommer också att lägga en del på vår hemsida. 
 
5. E-post: 
Föreningen har ny e-postadress expedition@malmohus30.se.och den gamla kommer att 
fasas ut. 
 
 
 

https://www.msb.se/
https://www.msb.se/
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6. Årsstämma: 
Årets stämma kommer att ske torsdagen den 5 maj kl. 18.00. Inbjudan kommer inom kort. 
 
7. Ombyggnation:  
Information kommer att ske i samband med årsstämman.  
 
8. Felanmälan: 
Kontakta Riksbyggen! 
 

 
 
 

Fortsatt trevlig vår! 
 
Styrelsen 
 
 
 
 

 


