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Cyklar med band - bortplockade!

Enligt tidigare information i trapphusen, uppmanades alla medlem-
mar som äger en cykel att plocka bort det band som styrelsen satt på 
alla cyklar, för att styrelsen forslar bort kvarglömda och icke önska-
de cyklar från våra uppställningsplatser och cykelrum.

Sista datumet för att ta bort bandet var den 14 juni och den 16 juni 
forslades alla cyklar med band bort av styrelsen.

Saknar du din cykel hör av dig innan vi avyttrar cyklarna för gott!
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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.

Det är vi tillsammans som är Brf Malacka!

Ny info på www.brf-malacka.se
Sidan är under uppdatering vad gäller styrelsemedlemmar, vilka arbete som 
är utförda/pågår på fastigheten. Även under mäklarinfo kommer en uppdat-
ering att göras med en enkel översikt över föreningens belåning.

Miljöhuset - Vikten av att källsortera på rätt sätt!

Varje fraktion/kärl i miljöhuset har en bild på vad som få kastas i det!

Matavfall - här kastar du frukt- och grönsaksrens, kött, fisk, matrester (råa 
och tillagade), bröd, hushållspapper, kaffesump med eller utan filter, te, 
snittblommor (inte krukväxter de går som brännbart).

Pappersförpackningar - här kastas pappersförpackningar från livsmedel 
och andra produkter t ex. mjölk, grönsaks-/frukt tråg i papper, förpackning-
ar från ris, pasta, mjöl, ägg m m. ALLA ska plattas till eller rivas i bitar.

Dessa två fraktioner är de som har mest felsorterat avfall, övriga fraktioner 
är batterier, ljuskällor (glödlampor), metallförpackningar, plastförpackning-
ar, restavfall/brännbart, mindre elavfall.

KOM IHÅG! Pappersförpackningar i wellpapp, tidningar, större 
plastförpackningar kastas ALLTID på miljöstationen på Villandsgatan 
eller på återvinningsstationen i Snårarp.

Utförda/pågående arbeten på fastigheten

Pågående:

- Markanläggninsarbete inkl. byte av dagvatten
  ledningar
- Masterventilation AB, åtgärder i vissa lägenheter
- Montering av mast/antenn på fastighetens tak
- Hissarna, återkommande problem ska åtgärdas
- Vattenläcka i 17-huset. Ventil mellan pannrum 
  och tvättstuga, FASAB
- Byte av dörrar till solbalkonger

Åtgärdat:

- Aimo Park, bevakar felparkeringar på fastig-
  heten


