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#3 /  
Föreningens hemsida 
är under uppdatering.

Containerdagarna 25-26 maj
Föreningen anordnade två containerdagar då medlemmar hade möjlighet att avyttra 
saker från förråd och hushåll. Det som inte fick kastas var elartiklar (inkl alla typer av 
hushållsel), däck och liknande, tryckimpregnerat trä, vitvaror, målarfärg och annan 
kemteknik (lim, rengöringsmedel, polermedel mm). 0,7 ton lämnades i containern 
som rymde 25 kubikmeter, dvs låg nyttjandegrad.

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 intresseorganisation som 
Brf Malacka är medlem i. 
Det är viktigt att alla i föreningen känner ett ansvar och visar delaktighet.
Vi kan alltid hjälpas åt, oavsett om det gäller att vara med i styrelsen, se till att tvättstu-
gan är städad eller att sopsorteringen i vårt miljöhus sköts på ett bra sätt.
En bostadsrättsförening blir vad medlemmarna gör den till,
Det är vi tillsammans som är Brf Malacka!



Malacka 
Info

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

Reliningen slutförd
Reliningen är nu slutförd och besiktigad.

Ny belysning!
Inom kort inleds arbetet med att byta belysningen i trapphus, källar-gångar, 
entrébelysning, sophus samt viss fasadbelysning. All belysning inomhus 
kommer att vara av typen LED med rörelse-sensorer. Skenet blir varmvitt. 

Miljöhuset - 
Återkommande felsorteringar ökar föreningens kostnader
Miljöhuset uppdaterades med nya dekaler ovanför och på kärlen för att det 
tydligt ska framgå vad man får kasta i respektive kärl. Trots detta fortsätter 
problemen med att det felsorteras och produkter som ej återvinns i 
miljöhuset ställs på fria ytor. DETTA MÅSTE UPPHÖRA GENAST!
Skylt är uppsatt att parkering är förbjuden framför miljöhuset. Det har före-
kommit att bilar har stått ivägen för Renhållningsbolaget och de har därför 
inte kunnat tömma vilket har inneburet utebliven tömning och extra avgift-
er.
Det ökar föreningens kostnader och kan i förlängningen komma att belasta 
månadsavgifterna i form av en högre höjning.

Behöver du guidning om vad som passar i våra kärl, se Renhållningsbolag-
ets hemsida, http://www.renhallningen-kristianstad.se/sortering/sorter-
ingsguiden/  eller kontakta styrelsen.

HEMSIDA - www.
brf-malacka.se

Föreningens hemsida är 
delvis uppdaterad och 
kommer fortsatt att up-
pdateras kontinuerligt. Vi 
tar gärna emot synpunkter 
på hemsidan! Positiva och 
negativa! 
Finns det något ni saknar 
eller har tips och ideér 
lägg en lapp i styrelsens 
brevlåda i 17 C.

http://www.brf-malacka.se

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.


