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Medlemsinformation kvartal 2 – 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. Årsstämman: 
Årets medlemsstämma är avklarad och ett nytt verksamhetsår har redan börjat. Trevligt med 
intresserade medlemmar som fick tillfälle att ställa frågor om vår ombyggnation före 
stämman. 
 

2. Bygglov: 
Nu har vi fått vårt bygglov beviljat och som innebär att den plåt- och tegelpannefärg vi 
önskar har godkänts.  
 

3. Upphandling: 
Nu börjar upphandlingen av entrepenörer. Eftersom Riksbyggen har ett helhetsgrepp över 
projektet är det höga krav på att säkerhet och andra riktlinjer är optimala. Förhoppningsvis 
kan dessa godkännas för att kunna påbörja arbetet under senhösten. 
 

3. Parkeringstaket: 
Gångrampen till parkeringstaket är äntligen färdigställd och besiktigad. 
 

4. Ståhl´s fastighet och trädgård: 
Flera medlemmar har anlitat Ståhls för hjälp med ogräsrensning, klippning av häck och 
likande.  

 
Ring  076-345 90 36 och be om att få ett kostnadsförslag på det du önskar hjälp med. 
 

5. Telia: 
Enligt stämmobeslut är nu ett avtal med Telia om kollektiv anslutning tecknad. Det kommer 
mera information inför att detta träder i kraft.  
 

6. Avgiftsavi: 
Fortsättningsvis kommer Riksbyggen att skicka avier månadsvis. Det enklaste för att slippa 
administrationsavgift är att skaffa ett autogiro via sin bank. 
 

7. Relining:Arbete med rör för vatten och avlopp, så kallat relining blev tidigarelagt. Vi har 
också brunnar som sjunkit i nivån där ett arbete för att höja dessa har gjorts. På grund av 
miss i kommunikationer skapades olägenheter för några medlemmar. Ursäkt för detta! 
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8. Torsdagsfika: 
Vi provar under hösten att en torsdagskväll per månad öppna dörren till Fritidslokalen och 
säga välkommen att ta en kopp kaffe eller te och få möjlighet att träffa grannarna. Några 
från styrelsen kommer att vara på plats för att emot frågor som kan tas med till nästa 
styrelsemöte. Mer information kommer om dag och tid.  
 

9. Miljörum: 
Påminnelse om att plastpåsar är förbjudna i matavfallstunnan. Enbart papperspåsar får 
användas! Plast måste sorteras bort och som kostar oss onödiga pengar. 
I tunnan för metall är det enbart aluminium- och konservburkar som får finnas. Ingen annan 
metall! Den ska till återvinningscentralen 
 

10. Container: 
En helg i slutet av september kommer vi att hyra en container för vår förening. Ta tillfället i 
akt nu i sommar att göra en förråds- eller garagerensning. 
 

11. Felanmälan:  
Kontakta Riksbyggen!  

    
 
12. E-post 
Påminnelse om att föreningen har ny e-postadress expedition@malmohus30.se.och att den 
gamla kommer fasas ut. 
 

 
 
Under juli och augusti månad har styrelsen semester och expeditionen är stängd 

 
Vi önskar alla en underbar sommar! 
 
Styrelsen 

 


