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God Jul & Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

#3 /  Tv-box från 
Telenor - att tänka på 
vid utflyttning och 
inflyttning!

Ljustider - se över brandskyddet!

När dagarna blir kortare, då kan tända ljus lysa upp. Det är dags för 
den årliga brandskyddskollen. 
Kontrollera brandskyddet i lägenheten, se till att:
- brandvarnaren fungerar
- batterierna är utbytta
- det finns tillräckligt många brandvarnare

Kontrollera om ditt försäkringsbolag ger rabatt på hemförsäkringen om 
du har BRANDVARNARE, BRANDSLÄCKARE OCH BRANDFILT!
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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 in-
tresseorganisation 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!

TV-box från Telenor - vid utflyttning och inflyttning

Den svarta tv-boxen (med Canal Digital i vit text på fronten), ska vid överlämnandet 
av lägenheten finnas kvar i lägenheten. Den tillhör lägenheten och den tv-tjänst som 
föreningen tillhandahåller.
Som nyinflyttad bör man försäkra sig om att tv-boxen finns kvar (tillsammans med 
lägenhetspärm etc. Om den saknas, kontakta i första hand den tidigare innehavaren 
av lägenheten, i andra hand Telenor kundstjänt. Lämna adress och lägenhetesnum-
mer (föreningens nummer, t ex 33B) i kommunikationen med Telenor. De lämnar 
uppgifter om hur en ny box anskaffas och till vilket pris.

Miljöhuset - Påminner igen inför helgerna!

Paket och julklappspapper - tryck ihop kartonger och papper, så att inget 
hamnar utanför. Viktigt att kärlen packas väl då det alltid är mer avfall att 
hantera under julhegerna.
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.

Erbjudande om innerdörrar till våra med-
lemmar!

Styrelsen har samlat in de innerdörrar som stått 
uppställda i källare och på vindar utanför förråd.
De finns nu i pannrummet i 17-huset och vid in-
tresse kan ni höra av er till styrelsen eller lämna 
en lapp om intresse i föreningens brevlåda i 17 C, 
källarplan, så kontaktar vi er och bestämmer tid 
för att titta på dem.

Utrymningsstegar i tvättstugor

Trappstege för utrymning vid brand i respektive 
tvättstuga är införskaffade.
Se anslag vid trappstegen i resp. tvättstuga.


