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Medlemsinformation kvartal 3 – 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. Fikakvällar: 
Som ett inspel i den sociala gemenskapen i föreningen bjuder vi in till fika i fritidslokalen 
några torsdagar under hösten: Välkommen in och ta en fika, kaffe/te och en kaka den 22/9, 
20/10, 24/11 och den 15/12 18.00 – 19.30. Några från styrelsen kommer att närvara och ta 
emot synpunkter och frågor som sedan kan tas på kommande styrelsemöten. 
 

2. Bussresa: 
Shoppingresa till Burg i Tyskland är planerad till den 3 december. Vi ses strax före 06.00 vid 
Orkestergatan där Fosieborgsstigen slutar. Datum för att köpa plats kommer att meddelas 
senare under hösten. 
 

3. Byggprojekt: 
Nu pågår justering av ramhandlingarna för byggprojektet. Efter detta skickas dessa ut till 
olika entreprenörer. Troligtvis kan upphandlingar påbörjas i december varför arbetet först 
kan börja efter årsskiftet. Eftersom Riksbyggen har ett helhetsgrepp över projektet är det 
höga krav på att säkerhet och andra riktlinjer är optimala.  
 

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

5. 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. 
 

6. Miljörum: 
Påminnelse om att plastpåsar fortfarande 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 
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7. Container: 
I slutet av september, 30/9 – 2/10 kommer vi att hyra en container för vår förening. Ta 
tillfället i akt att göra en förråds- eller garagerensning! Containern är öppen enligt tider du 
fått i separat info. Det är viktigt att du sorterar rätt. 
Följ även den info som gäller trädgårdscontainern! Ett litet batteri här får vi betala ca 3. 000 
kr i böter för. Det kan vi ha roligare för! 
 

8. Tvättstugor: 
Ni som har husdjur! Tänk på dem som är allergiska, gör en extra sköljning för att få bort alla 
hår från maskinerna. 
  
9. Hantverkarparkering: 
Ni som anlitar hantverkare, hänvisa fordon till parkeringstaket, Lindeborgsgatan 49! 
 
10. Felanmälan:  
Kontakta Riksbyggen!  

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

 
Vi önskar alla en alldeles underbar höst! 
 
Styrelsen 
 
 

 


