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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:
- brandvarnare fungerar
- batterier är utbytta
- det finns tillräckligt många brandvarnare

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

Kontaktuppgifter - Styrelsen

Ordförande
Adi Aganovic, 17 B
0766-47 62 09
adi.aganovic@hotmail.com

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

Brf Malacka,
Tredalagatan 17 C, nb
291 34 KRISTIANSTAD 
Org-nr: 738200-0615 
Registreringsår: 1953 
e-post till föreningen 
kontakt@brf-malacka.se

Ledamot
Bujar Hasanaj, 15 C
  0730 - 40 44 38
  bujar.hasanaj@hkscan.com

Suppleant
Per La Fleur, 15 B
 0767-95 16 10
 per_lafleur@hotmail.com

Suppleant
Lena Nöbbelin, 17 A
 070-511 86 96
 l.nobbelin@hotmail.com

Suppleant
Johan Berg, 17 A
 0723-12 21 68
 carljohanberg1998@gmail.om



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!
Riv, skär ner, platta till kartonger innan du kastar dina förpackningar. Då 
blir det plats för flera. 
Inga tidningar och liknande får kastas i miljöhuset. Det är inte OK att 
“gömma” dem i plastpåsar och kasta i kärlen för brännbart.“Tidningar, 
tidskrifter, kataloger, reklamblad och andra trycksaker” – ALLT kan åter-
vinnas och närmaste plats är Villandsgatan/Hönedelasgatans miljöstation 
eller Returum, se tidigare utdelat informationsblad med adress och öp-
pettider. Spara detta dokumentet!

OVK 2020
Den obligatoriska ventilationskontrollen genomfördes under året 
och är nu inne i slutfasen med att berörda lägenheter utför anvisade 
åtgärder.
Elsäkerhet i bostadsrättsföreningar
Föreningen ansvarar för all elinstallation som finns i trapphus, 
vinds- och källarförråd och utomhus. Föreningens ansvar slutar vid 
lägenhetens elcentral. Elöversyn i lägenheten bör göras 1 ggr/år så 
att det du kan se är helt och säkert.
Visste du att:
- om du har klinker/kakel på golvet måste elen i rummet vara jor-
dad? (I badrum ska elen alltid vara jordad).
- du alltid ansvarar för dina egna elprodukter som du ansluter till 
föreningens elanläggning. T ex lampor, laddare, hushållsapparater, 
skarvsladdar, spis, kyl/frys och fläkt.
- du som medlem också ansvarar för att de elarbeten som utförs i 
din lägenhet, görs av personer med rätt komptetens.
- Vissa saker får du göra själv, läs mer på www.elsakerhetsverket.
se/kopplasakert/
- det är mycket viktigt att se över elinstallationen om du ska hyra 
ut i andra hand? 

Trädgården - Tvättider
I gräset runt magnoliorna (vid de fasta bänkarna) är det planterat ett stort 
antal lökar som vi hoppas ska lysa upp fint till våren. I befinliga rabatterna 
har det utökats med perenner så att det blir tätare växtlighet.
En bokad tvättid som inte har påbörjats en timme efter starttid kan använ-
das av någon annan. Sätt gärna en lapp om du vet att du kommer att börja 
tvätta senare än starttiden.

Nya medlemmar
2020!

Namn Lägenhetsnr Trapp Datum
Paula Habainy 11/A 15 C
A M-B & P-E Lönnbäck 32/B 17 A
Mats Persson 18/A 15 B
Anita Joelsson 25/B 17 A
Anna Jaworska 24/B 17 A
A Mahmud & E Åhlander 21/B 17 B
Patrik Olsson 25/A 15 A
Johanna Dexe 11/B 17 C
H Born & A Brorsson 15/B 17 B
Margareta Carlsson 21/A 15 B
M & M Pettersson 25/B 17 A
Nadia Salman 20/A 15 B
Johan Forss 23/B 17 A fr. 210122
Antoinette Romeborn 16/A 15 B fr. 210215


