
Vi är styrelsen!
Stadgarnas paragraf 18 talar om hur styrelsen väljs av stämman och hur funktionerna fördelas.
- Styrelsen betsår av minst fem ledamöter och tre suppleanter. Dessa väljs av stämman för högst två år. Styrelsen 
utser inom sig ordförande och andra funktionärer.

Brf Malacka,
Tredalagatan 15-17 
291 34 KRISTIANSTAD 
Org-nr: 738200-0615 
Registreringsår: 1953 
e-post till föreningen 
kontakt@brf-malacka.se

Adi Aganovic fick förnyat förtroende 
och valdes till ledamot och behåller sin 
roll som ordförande i föreningen.

I det konstituerande mötet fördelades 
övriga roller enligt följande:
Vice Ordförande - Bujar Hasanaj, 15 C
Kassör - Victor Sjödahl, 15 C
Sekreterare - Anna Schéle, 17 A
Ledamot - Johan Berg, 17 A
Suppleant - Tommy Carlqvist, 15 B
Suppleant - Hanna Born, 17 B
suppleant - Hans Nilsson, 17 A

Victor bidrar med sin kompetens från sitt arbete på Tyréns, Tommy 
har erfarenheter från sitt arbete som fastighetsförvaltare och tidigare 
styrelsearbete, Hans med sitt kontaktnät från sitt arbete på banken 
och Hanna har sin bakgrund inom vården.

Vi hälsar alla nyvalda välkomna till styrelsen, vi ser fram emot att 
arbeta tillsammans!

#1 /  Trädgården 
uppdaterad med 
nya växter

#2 /  Nya stam-
ventiler på 
värmesystemet

#3 /   OVK - 
obligatorisk ven-
tilationskontroll 
slutförd inom kort

#4 /  Hemsidan 
under uppdatering!

NyttMalacka

Årsstämma 2021“ ”
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Kontaktuppgifter - Styrelsen

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

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

Sekreterare
Anna Schéle, 17 A
  0705-95 59 05
  anna.schele@gmail.com

Kassör
Viktor Sjödahl, 15 C
  0730 - 40 44 38
  viktor.sjodahl@tyrens.se

Ledamot
Johan Berg, 17 A
  0723-12 21 68 
  carljohanberg1998@gmail.com

Suppleant
Tommy Carlqvist, 15 A
  0730 - 40 44 38
  tommy.carlqvist@outlook.com

Suppleant
Hanna Born , 17 B
  0733 - 09 80 31
  hanna.born@gmail.com

Suppleant
Hans Nilsson, 17 A
  0708 - 47 51 50 
  hans.nilsson@sparbankenskane.se

Ett stort tack!

Vi tackar Stefan Karström, tidigare Vice Ordförande, Gunnel Carlsson, 
tidigare kassör och Lena Nöbbelin, tidigare suppleant för allt arbete ni 
har lagt ner, all kunskap och erfarenhet ni har delat.



En ny fraktion (kärl) är på gång till miljöhuset för tidningsinsamling. Kärlet kom-
mer att finnas på plats under hösten! Påminner om att källsorteringen är viktig 
både för miljön och föreningen. Det är en onödig utgift för föreningen när avgifter 
tillkommer för felsortering.
Kom också ihåg att inte parkera framför mijöhuset, om renhållningen inte kommer 
fram, kör de helt enkelt vidare och en extra tömning måste beställas vilket medför 
extra kostnader.

Vår utemiljö
Under våren har trädgården uppdaterats med mängd nya plantor! Se de vackra bilder-
na som Lena Nöbbelin har bidragit med i detta Malacka Nytt! Tack Lena för att du 
vattnar och pysslar om i trädgården!

OVK - obligatorisk ventilationskontroll börjar äntligen gå mot sitt slut för ett god-
kännande, ett fåtal lägenheter har kvarstående problem som nu är inplanerade för 
åtgärd.

Som anslagits i alla entréer så pågår nu ett byte av stamventiler på vår värmean-
läggning. Arbetet påbörjadeS med bl.a asbestsanering av de rör som är isolerade 
med detta tidigare mycket använda material. Då arbetet pågår är skyltar uppsatta 
på källardörrarna. Stamventilsbytet kommer att göra att vi får en jämnare tempera-
tur i lägenheterna och fastigheten kommer att få ett bättre klimat.

Hemsidan är nu under uppdatering. Ny styrelse ska presenteras, mer stöd till med-
lemmar om andrahandsuthyrning och en “digital” lägenhetspärm ska tas fram med 
start i år.
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