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Nu nalkas det kallare tider och snart kommer förhoppningsvis tomten och
knackar på din dörr. Under tiden du väntar kan du alltid läsa Almviksbladet.

Rosa bandet månaden
Inför julen ändrar vi till vita ljus.
För eventuell undran finns enbart vita o rosa färger
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under
oktober månad varje år med syftet att samla in pengar
till forskning, sprida kunskap om cancer och påverka
beslutsfattare i viktiga frågor.
Detta är något som vi vill uppmärksamma med vår fina
belysning i träden
Fakta om bröstcancer i Sverige
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland
kvinnor. Närmare 8 000 kvinnor får varje år bröstcancer.
Cirka 50 män får årligen bröstcancer.

”Trädgårdskollen”
Till er som fick ” Viktig information gällande trädgården i anslutning
till Er lägenhet”.
I december månad kommer det att ske en ny trädgårdsrunda. Vi
kommer endast att ”besöka” de trädgårdar som i september fick
en informationsavi i postlådan om att åtgärda sin trädgård enligt
de regler vi har i föreningen. Ni som inte har åtgärdat kommer få
en skriftlig varning.

Router
Fortfarande har inte alla hämtat ut sin router. Dessa finns i styrelserummet och det går bra
att kontakta vaktmästaren för avhämtning. Detta är viktigt då den tillhör er lägenhet och
ska finnas kvar ifall ni flyttar. Finns den inte så kommer ni att själva få bekosta en ny.

Garagekontroll
Vi kommer att genomföra en garagekontroll till våren.
Detta eftersom vi har stora problem med elen i
garagelängorna och måste in i alla garage för att
undersöka var felet/felen kan vara.
Viktigt att tänka på: Det får absolut inte finnas några
eluttag i garagen. Om ni har ett uttag i ert garage nu så får
ni absolut inte använda det.

Rosengården
Återställning pågår och blir klar till våren.
Kommande gårdar och växtlighet kommer ske efterhand som ekonomin tillåter det.

Avgiftshöjning
I budgeten som gjordes för bygget, aviserade vi att vi kommer under åren 2017-2020 att
höja avgiften mellan 1,5% - 5%.
När vi har räknat på dessa höjningar har vi även räknat in våra tomträtter, och dess
enorma höjningar som kommunen gjort. Dessutom tillkommer den vanliga ökningen på el,
sopor, fjärrvärme m.m. Vi budgeterar att efter 2020 så vänder det ekonomiskt och vi
kommer ligga mer stabilt. Höjningen i januari blir 3%.

Vagnar eller dylikt i postrummen
I tidigare Almviksblad har vi meddelat att man inte får förvara någonting i postrummen.
Ställer ni vagnar eller andra föremål kommer dessa att avlägsnas och kastas. Det är inte
bara av utrymmesskäl utan även en brandfråga om att inget skall förvaras där inne.

Parkering förbjuden
Det är inte tillåtet att parkera framför garageportarna eller framför sopstationerna. Om ni
ser detta vänligen ring Q- park på telefonnummer 077-196 90 00. Lägg gärna in numret i
mobilen så har ni det alltid tillgängligt. Precis som alltid, är givetvis biltrafik förbjudet inom
området.

Sopstationerna

Vi har fått klagomål från kommunen. Vi måste paketera våra matsopor betydligt bättre än
vad vi gör. All form av plast är TOTALT FÖRBJUDET i matavfallet. Sker inget bättring
kommer vi få dryga böter. Detta måste upphöra omgående!
Vi får även betala en hel del för att sanera kärlen, nu sist var där bearnaisesås i hela
enheten. Dåligt eller felpaketerade sopor gör att lukten blir värre och flugorna trivs bättre.
Gör så här:
Papperspåsen behöver andas för att inte gå sönder. Ha
papperspåsen i den luftiga hållaren av plast, som ni erhöll
då vi började med sortering av matavfall.
Fyll påsen max till den streckade linjen som du hittar inuti
påsen. Byt påse efter tre dagar även om den inte är full.
Tips: papperspåsen är specialgjort för att klara fukt men det
fungerar bra att lägga lite hushållspapper i botten
Rulla ihop påsens öppning då förminskas risken att
matavfallet kommer ut
OBS. Det är ABSOLUT förbjudet att lägga någon form av
plast i matavfallskärlet.
Tänk på att riv sönder era papp-/plastemballage ordentligt!
Vid ett flertal tillfälle har vi haft stopp i en del sopkärl. När
detta händer kontakta felanmälan via hemsidan riksbyggen.se felanmälan.

Hållbarhet
För längre hållbarhet av våra fönsterbleck, tidningshållare
och fasad rekommenderar vi att ni torkar av dessa. Detta
är något alla kan sköta själva så slipper vi dyra kostnader
att ta in firmor som städar. Ni kan se exempel på bild hur
det kan se ut där man inte torkar av. Nu har vi fått det så
fint och då kan vi försöka hålla det fint ett långt tag framåt.
Alla boende har ansvar för sin egen framsida.

Klagomål inkomna till styrelsen från boende.
• Var noga med att det inte faller ner saker och ting från er balkong till grannen under er.
• Om man vill vädra mattor eller dylikt gör det på våra mattbommar. Totalförbud att
hänga något på räcket på balkong eller loftgång.
• Till er som röker, ta med er era fimpar, det är ingen annan som vill plocka upp dessa
efter er.
• Åter igen måste det bli en förbättring gällande städningen i våra tvättstugor.
Det som ska städas är följande:
Tvättmaskinerna samt torktumlaren ska torkas av på
utsidan.
Dammluddet ska borstas av från filtret i torktumlaren.
Golvet ska sopas och våttorkas.
I torkskåpet ska dammfiltret borstas av samt torkskåpets
golv ska våttorkas.

Glöm inte att plocka upp efter dig

Lite extra information

www.malmöhus25.se

Vi vill påminna er om att ni hittar väldigt mycket information och viktiga saker på vår
hemsida. Ni hittar även gamla utgåvor av Almviksbladet. Vi får höra många gånger att
”Den informationen har vi aldrig fått”
Därför är det bra att bläddra på
hemsidan och titta på de olika
dokumenten och bladen. Ni
hittar även era kontaktvägar till
både styrelse, Riksbyggen och
till vaktmästaren.

Årsstämma
Den 26:e februari 2020 är det tid för föreningens årsstämma, separat kallelse kommer.
Valberedningen kommer även komma med ett utskick då de söker personer att
representera föreningen.

Brandvarnare.
I juletid kan det vara lite extra mysigt med tända stearinljus men tänk på dessa kan vara
en brandfara.
Just december månad är den mest branddrabbade
månaden under hela året. Men det finns såklart
sätt att minska risken för brand, och kom ihåg att
det alltid är lättare att förebygga än att släcka en
brand.
Testa era brandvarnare så att vi är förberedda om
olyckan skulle vara framme.

Passa på att umgås
Vad säger ni om att träﬀas över
en kopp kaﬀe den 23 januari kl
14 i vår ”fritidslokal” på
Tenorgatan i servicehuset.
Vi hoppas att så många som
möjligt som är lediga kan
komma, så kan vi diskutera om
vad vi skulle vilja göra på dessa
träﬀar. Kan man ha
pysselgrupper, kanske hjälpas åt
med datorfrågor, spela canasta
eller annat sällskaps spel.
Gemensamma utflykter kanske.
Gamla som unga är välkomna inga krav utan vi ser vart det tar oss,
alla idéer är välkomna.
Vår tanke är också att vi kan ordna ett litet bibliotek där man kan
lämna in nyare böcker samt låna böcker. Vi har säkert många bra
böcker i våra bokhyllor som andra inte har läst. Så i samband med
våra träﬀar kan vi låna böcker också.
Vi hoppas du vill ge detta en chans så det kan bli en meningsfull tid
som vi grannar kan dela tillsammans.
Så fundera nu på vad du skulle vilja få ut av träﬀarna och kom som
du är. Samordnare är Ingrid i styrelsen. Har du frågor ang denna
info, lägg ett brev i styrelsens brevlåda.

VÄLKOMMEN DEN 23 JANUARI
KL 14 i FRITIDSLOKALEN

Snöröjning och loftgångarna

Loftgångarna behöver hållas fria för
att snöröjningen ska fungera och
även så att räddningstjänsten har fri
passage om olyckan skulle vara
framme. Detta gäller självklart på
samtliga gemensamma gångar så
som på gården och även utanför
ytterdörrar.

Detta är en app som vi rekommenderar att lägga in på både era barns mobiler och era
egna. När du ringer 112 från appen skickas din exakta position direkt till SOS Alarm. Gå
gärna in och läs om denna.

Vi från styrelsen önskar er alla en riktigt
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.

