Brf Malmöhus 30

Malmö september 2021

Medlemsinformation kvartal 3 – 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. Container:
Vi hade mycket skräp och annat i våra skrymslen och containern blev välfylld. Tanken var
också att vi skulle slänga sådant som inte hör hemma i garagen bl.a. inför kommande
brandsyn. I garaget får stå ett fordon men inte användas som förråd. Det kommer
brandmyndigheten att anmärka på och ge påbud att garaget ska utrymmas från material
som kan vara brandfarligt.
2. RBO ”Byggprojektet” – Riksbyggen ombyggnadsavtal:
Bygglovsansökan är nu på gång för den förändring och färgsättning som har planerats för
fasader, förråd, fönster etc. Förhoppningsvis får vi svar före årsskiftet. Blir ansökan godkänd
kommer vi sedan att kalla till en extrastämma inför att kunna gå vidare.
3. Busstur:
Vik den 4 december för en shopping- och julmarknadsresa till Burg i Tyskland! Vi
återkommer med tidpunkt då du anmäler dig i fritidslokalen genom att betala 400
kr/person. I mån av plats är du välkommen att ta med dig vänner.
4. Filmning av föreningens avloppssystem:
Vi har nu fått resultatet från filmningen av alla vatten- och avloppsledningar. Det finns några
riktigt sårbara punkter som måste åtgärdas akut så att inget ska hända. Rötter och annat
sätter stopp på flödet och några av rören som transporterar vatten har sprickor som innebär
hög risk för slukhål. Här måste schaktas och läggas nya rör.
5. Markytor:
Det sker nu en översyn på de önskemål som inkommit.
6. Ramp till parkeringstaket:
Gångrampen till parkeringstaket är i dåligt skick. Den kommer nu att rivas och byggas om
med en ramp i metall som kommer att bli mera hållbar.
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7. Festlokalen:
I takt med att Pandemirestriktionerna tas bort är det nu återigen möjligt att hyra festlokalen
för olika slag av tillställningar. Den hyrs enbart ut till föreningens medlemmar där det
förutsätts att den som hyr också deltar i evenemanget. Max antal att vistas i lokalen är ca 40
personer. E-posta festlokal@malmohus30.se och gör din förfrågan om när du önskar hyra.
Annika som ansvarar för förhyrningen återkommer inom några dagar med svar.
8. Kontakt med styrelsen:
Har du några funderingar, frågor eller synpunkter så e-posta till malmohus30@telia.com
eller lägg en lapp i brevlådan vid expeditionen, Lindeborgsgatan 51. Vi svarar på dina
synpunkter så fort vi kan.
9. Felanmälan:
Kontakta Riksbyggen!

Vi önskar alla en fortsatt riktigt härlig höst!
Styrelsen
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