
   
 
ordf@malmohus-10.se 

  www.malmohus10.se 
 

 
 

Kvartalsbladet                                        
1.a kvartalet 2017 

 

sida 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åverkan 

Det har vid några tillfällen konstaterats att 
medlemmar har borrat och skruvat i 
ytterväggar, bla. ute på balkongerna. Det 
har då varit för att hänga upp diverse saker. 
Detta är absolut inte tillåtet.    

Våra tvättstugor 

Tvättmaskinerna och torktumlarna fungerar 
för det mesta alldeles utmärkt, men det 
händer ibland att även våra maskiner går 
sönder eller krånglar av någon anledning. 
När detta händer vill vi att ni snarast 
kontaktar fastighetskontoret så att det blir 
åtgärdat så fort som möjligt. 

 

Fönsterbyte i höghuset 

Arbetet med att bla. byta de breda fönstren 
i höghuset har påbörjats. Man passar då på 
att åtgärda en del mindre skador som under 
åren uppstått på fasaderna. Arbetet 
beräknas pågå tom juni månad. 

 

 

 

 

 

Andrahandsuthyrning 

Som det meddelades i föregående 
kvartalsblad, kommer det att tas ut en avgift 
i samband med andrahandsuthyrning. Detta 
kommer att regleras från Västerås genom en 
särskild faktura. Den som hyr i andrahand, 
har inte med automatik tillgång till eventuell 
parkeringsplats. 

 

Bussutflykt 

Redan nu vill vi flagga för bussutflykt till 
Tyskland lördagen den 6 maj. Inbjudan med 
detaljerna kommer senare. 

 

Nu har det hänt igen 

Två kvinnor har återigen försökt att komma 
in under förespegling att dom kom från 
kommunen. Dom är mycket smarta, så än en 
gång uppmanar vi att inte släppa in någon ni 
inte känner. Är ni det minsta osäkra, 
kontakta någon ni känner. 
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Container 

Container för grovsopor kommer som 
tidigare att finnas bakom höghuset, 18-20 
april. Ytterligare information kommer att 
anslås i trapphusen. 

    

 

Torkrummen 

När ni hämtar er tvätt, stänger ni ju normalt 
av aggregatet när det är igång. Hämtar ni 
tvätten efter kl. 20.00, har det emellertid 
automatiskt slagit ifrån, och då uppmanas ni 
att vrida tillbaka timern. Då sparar vi 
dessutom en del energi. 

 

 Råttor 

Att mata våra fåglar är naturligtvis väldigt 
trevligt, men det medför oftast att råttorna 
också håller sig framme och får sig ett 
skrovmål. Dom vet nämligen inte om att 
maten endast är avsedd för fåglarna. Alltså, 
mata inte fåglarna. 

 

 

 

Fukt i lägenheten 

Ventilationen i våra lägenheter bygger på att det är 
en viss omsättning på luften. Det är därför viktigt att 
ventilationsdonen som finns bla. ovanför fönstren, 
hålls öppna. Det gör att man undviker fukt i 
lägenheten, som kan ge mögel och som i 
förlängningen kan medföra allergier. 

 

P-platser 

Med tanke på att det är kö till våra P-platser,   
tilldelas det endast en P-plats per lägenhet. En 
vädjan från dom som ännu inte lyckats få någon 
parkeringsplats är att ni som har en, använder 
denna, så att de som är utan, får större chans att 
hitta en på gatan.   

 

Styrelsen önskar er en skön vår nu 
när vi snart ställer fram utemöblerna 
och ställer fram klockorna till 
sommartid den 26 mars. 


