Brf Malmöhus 30

Malmö mars 2021

Medlemsinformation kvartal 1 – 2021.
Medlemsinformationen är planerad att skickas ut till medlemmarna fyra gånger per år
för att bland annat ge fakta om vad som har skett i föreningen och vad som är beslutat
i underhållavseende samt investeringar.

1. Riksbyggen förvaltning – Information:
Fortsätter under rådande situation att endast utföra akuta fel i lägenheter.
Felanmälningar i allmänna utrymmen och utomhus hanteras som vanligt.

Med vänlig hälsning
Fastighetsförvaltning Mo Södra Skåne
Dygnet runt: 0771-860 860
Besök: Hyllie Allé 33
Postadress: Box 8057, 200 41 Malmö

2. Styrelsen:
De uppgifter, möten och andra åtaganden som styrelsen för Brf Malmöhus 30 utför, följer
rådande riktlinjer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/ eller på www.1177.se/Skane/
kan du läsa mera om Coronaviruset.
3. Kontakt:
Oregelbundet finns vaktmästaren liksom någon från styrelsen tillgänglig på expeditionen,
Lindeborgsgatan 51. Behöver du komma i kontakt med någon av oss för att t.ex. låna kärran
eller verktyg, lägg en lapp i brevlådan eller passa på när ”öppet-flaggan” är där. Det finns
handsprit och munskydd på hyllan innanför dörren. Gäller det fel av något slag, gör istället
en felanmälan direkt! Det går snabbare! Tfn. 0771-860 860
4. Festlokalen:
Under rådande Pandemi med strikta begränsningar för hur många personer som kan samlas,
är det fortsatt inte möjligt att hyra festlokalen.
5. Byggprojektet:
En arbetsgrupp inom styrelsen är utsedd och som kommer att ha kontinuerligt samarbete
med projektgruppen från Riksbyggen. Mera utförlig information och underlag för projektet
kommer längre fram.
6. Sortering av sopor:
Denna följetong finns i varje medlemsinformation. Nu börjar det röjas i rabatter och bland
buskar och trädgårdscontainern fylls snabbt. Snälla! Dammsugarslangar och möbel-dynor är
fortfarande inte komposterbara! Glasflaskor är inte små ljuskällor eller batterier. Kan vi
hjälpas åt att sortera rätt så är det snart läge för en föreningsfika!
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7. Årsstämma:
Det är ännu inte beslutat hur vi ska gå tillväga nu med pandemins restriktioner. Riksbyggen
har utarbetat ett instrument för digital stämma. Då vi vet att många medlemmar inte är
bekväma med detta kräver beslutet mera eftertanke.
8. Vårstädning:
Vår årliga städdag i april blir inställd av förklarliga skäl. Det är ju då vi brukar hjälpas åt med
att fixa vårt område, träffa grannarna och kanske få en macka eller en varmkorv. Vi hoppas
att det blir andra tag till hösten eller nästa vår istället.
9. Grönytor:
I avtal med ”Gröna Riksbyggen” som nu tagit över trädgårdsskötseln inom vårt område, görs
en grundklippning av träd och buskar så att det blir lättare att hålla efter fortsättningsvis
10. Övergivna cyklar:
Inom kort kommer cykelställen att ses över. Mer information kommer.

Vi önskar en fortsatt fin och skön vår!
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