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Kontaktuppgifter - Styrelsen

Ordförande
Philip Möller, 15 A
  0761-01 41 61
  philip.moller@tyrens.se

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

Sekreterare
Anna Schéle, 17 C
  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
Stig-Arne Carlsson, 15 A
  044-21 70 99,
  fuirmast@hotmail.com

Suppleant
Adi Aganovic, 17 B
  076-647 62 09
  adi.aganovic@hotmail.com

Suppleant
Lena Nöbbelin, 17 A
  070-511 86 96 
  l.nobbelin@hotmail.
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#3 /  
Arbetet med föreningens 
hemsida fortsätter.

Oordning och rökning på vindarna

Av säkerhets- och brandskyddsskäl är rökning och ALL form eldning för-
bjuden på vindarna. Det har kommit till vår kännedom att det på vinden i 
15 B förekommit fimpar som har kastats in i ett vindsförråd. Snälla, SLUTA 
MED DETTA!

Mer info om föremål utanför vindsförråden på nästa sida!

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 främja medlem-
marnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlem-
marna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan 
upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshava-
re.
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!
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Föremål utanför vindsförråd
Det förekommer en hel del saker utanför våra vindsutrymmen, bl a in-
nerdörrar till lägenheter.
För att säkra framkomligheten och undvika brandfara behöver alla ta hand 
om sina tillhörigheter som finns utanför vindsförråden. 
Ta hand om de innedörrar som finns utanför vindsförråden och som ni 
vill spara. Dörrar som står kvar helgen den 25-27 oktober kommer senare 
att erbjudas till medlemmar som önskar dörrar till sin läghenhet för utbyte 
eller komplettering. Information kommer att sättas upp i entréerna efter 
inventering.

Yttre miljö
Det var tänkt att arbetet på innergården; plattsättning, trädgård m m skulle 
ha startats vid det här laget, men spolarna har varit här och filmat dagvat-
tenledningarna och kommit fram till att delar av dessa behöver åtgärdas.

Det innebär att vi kommer att behöva avvakta med arbetet på innergården. 
Underlag måste tas fram på vad som måste göras innan arbetet med led-
ningarna kan påbörjas därav kommer både dagvattenledningarna och in-
nergårdens arbeten att förskjutas i tid.

Plåtarbetet pågår. Ni har säkert sett att vi har fått nya stuprör och nytt tak 
på entréerna. Utöver detta kommer vindskivorna att bytas ut på gavlarna 
och de gamla sopskåpsdörrarna vid entréerna kommer att renoveras och 
målas i  samma färg som övrig plåt.

Fasab tar över efter SEQ!
Ett nytt avtal på förvaltning av fastigheten har slutits med Fasab som tar 
över efter SEQ.
Fasab - Yttre förvaltning
Björklunda Städ - Ansvarar för städning och fönsterputs (genom FASAB)

Miljöhuset - Ett återkommande tema
Vi har sedan en tid en fraktion för småel/elektronik, d v s mindre elavfall 
som t ex datortillbehör, brödrost, kaffebryggare, rakapparat m m.

OBS! - Porslin ska slängas i brännbart. Det som inte ryms i de fraktioner 
som finns i miljöhuset ska lämnas på återvinningscentral, t ex är det inte ok 
att ställa stekpannor på golvet i miljöhuset.
Vid frågor angående avfallssortering, kontakta någon i styrelsen eller lägg 
en lapp i föreingens brevlåda 17 C så blir du kontaktad.

” Alla sopor är inte skräp, dina sopor kan innehålla både farliga och 
värdefulla ämnen. Sopsortering sparar därför såväl energi som naturre-
surser.”

HEMSIDA - www.brf-malacka.se

Föreningens hemsida är delvis uppdaterad och kommer fortsatt att uppdat-
eras 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 föreningens 
brevlåda i 17 C n b.

http://www.brf-malacka.se

SMS avisering vid energiavbrott - C4 Energi
C4 Energi har en ny tjänst för sms avisering vid energiavbrott. De skriver 
på sin hemsida; Vårt SMS kan komma när som helst på dygnet. Du kan 
bara ansluta ett mobilnummer till tjänsten per hushåll och det går inte att 
svara på meddelandet, det är endast information.
Tänk på att meddela kundservice, C4 Energi om du byter telefonnummer 
eller vill avsluta tjänsten. 
Kundservice vardagar 08:00-16:00
044-780 75 20
Mail: kundservice@c4energi.se


