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#1 /  Påminnelse inför 
helgerna - Håll ordning 
i miljöhuset.

#2 /  Info om byte 
av toalettstolar.

NyttMalacka
2018 December

God Jul & Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

#3 /  Föreningens hem-
sida är upplagd!

Toalettstolar
Om det önskas en ny toalettstol till ert badrum/toalett, kan Repipe ombesörja 
ett byte till en kostnad av 5250 kr, inklusive moms.
Önskas det en förhöjd toalettstol tillkommer en kostnad på 500 kr.

Du/Ni som vill byta, var vänlig och lägg en lapp med namn, telefonnummer 
och lägenhetsnummer i Malackas brevlåda 17C, en trappa ned.
Senast söndagen den 6 januari.



Malacka 
Info

Avfallstrappan
1. Minimera avfallet 4. Energiåtervinn
2. Återanvänd  5. Deponera
3. Återvinn

Vår förening - Brf Malacka

En bostadsrättsförening är ett gemensamt ägande med gemensamt 
ansvar för alla. Det är en ekonomisk förening utan vinstintresse 
som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens 
medlemmar upplåta lägenheter till föreningens medlemmar, med 
nyttjanderätt utan tidsbegränsningar.
Dessa rader är hämtade från Bostadsrätterna, en service och intres-
se-organisation som Brf Malacka är medlem i. 
Det är viktigt att alla i föreningen känner ett ansvar och visar 
delaktighet.
Vi kan hjälpas åt, oavsett om det gäller att delta i årsmötet, se till 
att tvättstugan är städad eller att sopsorteringen i vårt miljöhus 
sköts på ett bra sätt.
En bostadsrättsförening blir vad medlemmarna gör den till, så med 
ett nytt år i antågande och nya utmaningar som väntar oss; var 
delaktig, våga fråga, kom med förslag eller är du kanske nyfiken 
på att delta i styrelsearbetet?
Det är vi tillsammans som är Brf Malacka!

Inför årsmötet 2019
Vi söker Er som bor i vår förening och som vill vara med och 
arbeta i vår styrelse.

Har du själv intresse och ideér att bidraga med, eller vet någon 
som är intresserad, kontakta någon i styrelsen och berätta.

Är det någon som har frågor om styrelsearbete eller vilka möjlig-
heter det finns för att vara med att påverka i vår förening, hör av er 
till någon i styrelsen.
Självklart går det också bra att lämna brev i styrelsen brevlåda, 
17C.

Sista delen på Relining - efter trettonhelgen
Sista delen av reliningen kommer att göras efter trettonhelgen.
Repipe kommer att sprayrelina ut från brunnar till stammen i badrum och toaletter. 

Arbetet kommer att pågå under ca 4 veckor med start efter trettonhelgen. 2 arbetslag 
kommer att samtidigt arbeta i både 15 och 17 huset. De kommer att hinna med 2-3 
badrum/dag.

Repipe lämnar information till respektive lägenhet, vid kontakta Oscar på Repipe.

Miljöhuset - Påminner igen inför helgerna!
Bra att tänka på under ledigheten då man kanske har tid att rensa förråd och 
vind eller faktiskt tar ledigt och unnar sig lite extra. 
För ordningen i miljöhuset är det jättebra om alla har “avfallstrappan” i 
tankarna. 
Den innebär att man tänker på vad man köper (undviker varor som har 
onödigt emballage om man kan), att man återanvänder det som går (t ex 
lämnar till Röda Korset el. liknande om man själv inte har någon bra idé), 
att man återvinner genom att sortera i rätt kärl (och lämnar tidningar vid 
stationen på Hönedalsvägen) och kör iväg det som är deponi (elektronik, 
kemikalier, möbler etc) till återvinningscentralen (t ex. i Snårarp). Tänk 
på att det som inte får plats i befintliga kärl, OAVSETT vilken sopa, FÅR 
INTE lämnas i soprummet bredvid några kärl eller på ledig golvyta.

HEMSIDA - www.brf-malacka.se

Föreningens hemsida är äntligen lanserad. En lapp sitter i respek-
tive entré med information. Vi tar gärna emot synpunkter på hem-
sidan! Bra och dåliga! Finns det något ni saknar eller har tips på 
ändringar, lägg en lapp i styrelsens brevlåda i 17 C.

www.brf-malacka.se


