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Bussutflykten 

Årets bussutflykt som gick till norra Själland 

genomfördes den 5. juni i ett fantastiskt 

väder och de 37 deltagarna var på ett 

strålande humör. Göran Göransson själv 

guidade oss och gav en målande 

beskrivning av allt vi passerade förbi. Man 

kan nog säga att huvudattraktionen på 

resan var Rudolph Tegners Museum och 

statypark. Man behövde verkligen inte vara 

särskilt intresserad av konst för att bli 

imponerad av denna fantastiska 

anläggning. Ett kort stopp vid Kastrup som 

satte punkt för resan var också uppskattad. 

Bilder från utflykten finns i passagen vid 

höghuset samt på vår hemsida, 

www.malmohus10.se 

 

Föreningens elkostnader 

Siemens har installerat ett nytt system som 

kommer att medför att föreningens 

värmekostnader framöver kommer att 

minska och därmed också hålla nere våra 

månadsavgifter.  

 

 

Kattproblem 

Det förekommer att man utan tillsyn 

släpper ut sina katter på vår innergård och 

låter därmed dessa utföra sina behov i den 

sandlåda som barnen leker i. Detta är en 

stor hälsorisk och måste därför omedelbart 

upphöra. 

 

 

 

 

Fönster i torkrummen 

Det förekommer att man öppnar fönster i 

torkrummen och inte stänger dessa efter 

avslutad torkning. Det är inte meningen att 

man skall öppna dessa fönster eftersom 

torkutrustningen är anpassad och fungerar 

optimalt med stängda fönster.  

Då det gäller tvättstugornas fönster skall 

dessa också stängas efter avslutat 

tvättpass. 

 

 

http://www.malmohus10.se/
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Blomlådor 

Som tidigare påpekats, är det av 

säkerhetsskäl inte tillåtet att ha blomlådor 

hängande på utsidan av balkongen. Om 

detta inte hörsammas, fråntager sig 

föreningen sig ansvaret om en olycka skulle 

inträffa.  

 

Källarförrråd 

Vi vill påpeka, särskilt till er som nyligen har 

flyttat in i vår förening, att till varje 

lägenhet hör ett källarförråd och en 

matkällare. Vi har kunnat konstatera att 

säljare eller mäklare ibland missar denna 

information. Ni måste se till att dessa båda 

förråd är försedda med lås. 

Skådebanan 

Vi är numera medlemmar i Skådebanan 

och kommer framöver att informera om 

arrangemang till vilka vi kommer att kunna 

köpa biljetter till rabatterade priser.  

 

 

 

 

Pågående arbete 

Vi har just nu två större arbete som pågår. 

Det ena är omläggning av taket på 

höghuset. Detta fortskrider enligt planerna. 

Det andra är omfogningen av fasaderna 

längs Fylkinggatan. Detta fortskrider också 

enligt planerna och beräknas vara klart 

strax efter midsommar. 

Korvgrillning 

Vi vill redan nu förvarna om korvgrillningen 

på vår innergård. Det blir tisdagen den 2 

augusti kl. 18.00. Nytt för i år är att vi 

kommer att sätta upp ett eget stort 

partytält för att gardera oss mot eventuellt 

regn. Som vanligt kommer trubaduren Leif 

Karlsson och underhåller.   

Vattenskador i höghuset 

Åtgärder har vidtagits efter de skador som 

uppstod i samband med det oväder som 

drog fram mellan den 6:e och 8:e juni. 

 

 

Styrelsen önskar en fortsatt trevlig 

sommar 


