
Vilka sitter i 
styrelsen
Namn och roll 

Stadgarnas paragraf 18 talar om hur 
styrelsen väljs av stämman och hur funk-
tionerna fördelas.
- Styrelsen består av minst fem ledamöter 
och tre suppleanter. Dessa väljs av stämman 
för högst två år. Styrelsen utser inom sig 
ordförande och andra funktionärer.

Brf Malacka,
Tredalagatan 17 C, 1 tr ner 
291 34 KRISTIANSTAD 
Org-nr: 738200-0615 
Registreringsår: 1953 
e-post till föreningen 
kontakt@brf-malacka.se

Kontaktuppgifter

Ordförande
Ann Kjellgren, 15 B
  0730-30 93 89
  annkjellgren@yahoo.se

Vice ordförande
Stefan Karström, 15 B
  0708-14 65 15
  stefan.karstrom@gmail.com

Sekreterare
Anna Schéle, 17 A
  0705-95 59 05
  anna.schele@gmail.com

Kassör
Gunnel Carlsson, 15 A
  044-21 70 99
  ufgema@hotmail.com 

Ledamot
Bujar Hasanaj, 15 C
  0730-40 44 38 
  bujar.hasanaj@hkscan.com

Suppleant
Kim Nilsson, 15 B
  0761–40 25 27
  kim.nilsson@knauf.se

Suppleant
Kristina Palm, 17 C
  0733-26 46 58,
  kristina.palm@hotmail.se

Suppleant
Stig-Arne Carlsson, 15 A
  044-21 70 99,
  fuirmast@hotmail.com

Stämman 2017 hölls den 25 april på Kulturkvarteret.

På stämman valdes en ny suppleant och en ny ledamot in i styrelsen. Vi 
hälsar Kim Nilsson i 15 B, suppleant och Bujar Hasanaj i 15 C, ledamot 
välkomna i styrlesen.
Till ny sekreterare valdes Anna Schéle i 17 A.

Vi tackar Anders Isacsson och Philip Hagelin för deras arbete i 
styrelsen. Anders var på plats och avtackades med blommor.

#1 /  Rabatterna 
är nu komplet-
terade med nya 
perenner. Ny 
skylt till grill-
platsen.

#2 /  
Brandinspektion, 
porttelefon-
er, namntavlor 
och brevinkast, 
“reklamskyltar”

#3 /   
Brandinspektion 
genomförd

#4 /  
Soprummet - 
”favorit i repris”.

NyttMalacka

Nya ledarmöter i styrlesen“ ”
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Rökning
”Favorit i repris” är rökning och hur det görs. Föreningen har inget förbud mot rökning 
vare sig i egna lägenheten, på balkongen eller på våra gemensamma uteplatser. Däremot 
så ankommer det på medlem att tillse att inte störa grannar och att inte kasta ut fimpar 
från balkonger - alltså att även hålla ordning på sina gäster. Med hänvisning till bl a 
nämnd brandtillsyn betonas rökförbudet på vindsterrasserna.
Grillplatsen
Grillplatsen är avsedd för medlem och medlems gäster. Då placeringen gör det oemot-
ståndligt att stanna till, kommer skylt om ”Privat område” att sättas upp även där.

Brandtillsyn
Den 7 maj genomfördes brandtillsyn i våra fastigheter. Ett antal brister framgår av 
tillsynsprotokollet, bl a att barnvagnar och rullatorer anträffades i trapphus, att gamla 
sopnedkast fanns kvar och var bristfälligt eller inte spärrade, att dörrar i källarplan stod 
öppna, brandvarnare saknas i och vid tvättstugorna samt föreslås stege vid fönster i 
tvättstugorna.
Styrelsen har beslutat att åtgärda anförda brister för att höja säkerheten och medvetande-
nivån i föreningen. Då alla inte hade möjlighet att vara tillgängliga vid tillsynen - 
KONTROLLERA att ni har fungerande brandvarnare i lägenheten!

Porttelefonsystem
Vårt porttelefonsystem är på upphällningen och ska bytas. Det klarar t ex bara av ett 
telefonnummer per lägenhet och är i övrigt daterat i sin funktion. Vidare är samtalsappa-
raterna som sitter vid resp entré mycket åtgångna av väder och vind.
Namntavlor, brevinkast
Sedan tidigare har vi namntavlor med separata bokstäver i entréerna. Successivt ska 
samtliga brevinkast namnsättas med motsvarande bokstäver istället för remsor. Nya 
namntavlor har helt nyligen monterats i anslutning till porttelefonerna.
Styrelsen utreder vilken hållning föreningen ska ha avseende hur namn ska anges på 
ovanstående platser. Det finns många olika principer att överväga. Beslut kommer att 
meddelas under året.
”Ej reklam”-skylt
Föreningen tillhandahåller magnetskylt att sättas direkt på brevinkastet. Styrelsen har 
beslutat att det är denna skylt som ska användas, inga andra.

Soprummet
Ännu en ”favorit i repris”. Medlemmar fortsätter att slarva med sorteringen. Styrelsen 
kan bara vädja till alla att trycka ihop, platta till eller riva i mindre bitar när det t ex 
gäller pappersförpackningar. Kärlen blir fyllda alltför snabbt annars.
Emballage modell större FÅR INTE ställas bredvid kärlen - lämnas förslagsvis vid åter-
vinningsstationen i korsningen Villandsgatan/Östra Kaserngatan.

Malacka 
Info
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- Medlemmarna framförde 
att de var nöjda med de nya 
tvättstugorna.

Rapport
Citylåset har åtgärdat följande efter styrelsens beslut.

- Dörrstängare har monterats i på källardörrar.
- Hyvlat vissa matkällardörrar så att de går att öppna/stänga - flera hade slagit sig rejält.
- Justerat vissa lås.
- Monterat namntavlor vid entréerna.
- Bytt lås på soprumsdörren närmast 15-huset.
- Bytt dörrstängare i entrédörr i 17 C. Det är beställt byte av övriga fem så att alla är lika nya. Byte sker 
  senare i sommar när montören har haft semester.

Påminnelse!
Ni som ska eller håller på att renovera, tänk på att förhöra er med styrelsen om större förändringar i lägen-
heten. Kom ihåg att det endast är tillåtet med kolfilterfläkt i köket. Det är inte tillåtet att koppla en fläkt till 
ventilationen, då detta sprider matos till andra lägenheter och kan vid brand i värsta fall sprida branden.

Tips och förslag
Har ni bra ideér, förslag eller något annat ni vill lämna till styrlesen, lämna gärna dem i brevlådan nere 
vid styrelserummet i 17 C eller maila till kontakt@brf-malacka.se.

Skön sommar!
önskar styrelsen


