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Korvgrillningen 

Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat vår 

inbjudan till korvgrillning. I år kunde vi 

inviga vårt eget partytält och vårt eget 

möblemang. Som vanligt var det Leif 

Karlsson som stod för underhållningen och 

som vanligt blev det mycket uppskattat.  

 

Årsstämman 2011  

Denna kommer att avhållas tisdagen den 

22 november på Stadionmässan. Kallelse 

och ytterligare information kommer 

senare.  

 

Övernattningslägenheten 

Denna finns på gaveln, Sköldgatan 3c och 

lägenhetsinnehavare i Malmöhus 10 har 

möjlighet att hyra denna för gästande släkt 

och vänner. Den är välutrustad och med 

fyra sängplatser. Detta till en kostnad av 

just nu, 200:-/dygn som efter den 1/1 2012 

kommer att höjas till 250:/dygn (12.00-

12.00). 

 

 

Torkrummen 

För att undvika onödig elförbrukning 

uppmanas ni att nollställa dvs. vrida 

tillbaka timern vid avslutat torkpass.  

 

Hyreshöjningar 2012-01-01 

Lägenheter:      2%  

      1:a 40 kvm ca 32:-/mån 

      2:a 57 kvm ca 43:-/mån 

      3:a 71 kvm ca 50:-/mån 

      4:a 86 kvm ca 59:-/mån 

Hyreslägenhet:   3% 

Garage:  375:-/mån 

P-platser:    60:-/mån 

Övernattningslägenhet: 250:-/mån 

Fritidslokal:  500:-/dag 

(oförändr.) 

 

Vattenskador 

Arbetet har påbörjats med de lägenheter 

som drabbades av vattenskador i samband 

omläggning av taket på höghuset. De 

drabbade har fått utstå en hel del men har 

trots detta visat stort tålamod.  
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Värmeelementen 

Vi vill än en gång påpeka att det är 

absolut förbjudet att röra det övre 

vredet på elementen. Man riskerar 

då vattenläckage. 

 

Skådebanan 

Som tidigare meddelats är vi numera 

medlemmar i Skådebanan. I passagen vid 

höghuset kan ni se vad man har att 

erbjuda. Vi har tillgång till ett begränsat 

antal biljetter till reducerat pris vilket 

innebär att man bör beställa sina biljetter i 

god tid. Ni kan boka dessa hos Magnus på 

Skådebanan tel. 040-10 30 28 och då 

uppge Malmöhus 10. Biljetterna hämtas 

och betalas på respektive ställe. Vår 

kontakt i frågor som rör Skådebanan är 

Anne-Marie Carlström.  

 

 

Taggarna 

Om ni förlora någon av era taggar måste ni 

ovillkorligen meddela detta till 

fastighetskontoret för att få den spärrad. 

Skulle ni senare hitta den är det bara att 

öppna upp den igen. 

 

Omfogningen på Fykinggatan 

Arbetet med omfogningen på Fylkinggatan 

är nu avslutat. 

 

TV4+ blir TV7 

Man behöver inte göra något själv. 

Kanalplanen i pärmen byter vi vid ett 

senare tillfälle. 

 

Hösten är här, det blir lite mörkare men 

vilka härliga färger. Det var allt för nu. 

Styrelsen 

 


