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MEDDELANDE121

Brf Concordia i Malmö
Styrelsen

September 2020

Hösten är i antågande efter en underbar sommar och med det kom-
mer en del åtgärder som föreningen måste göra.

Stamspolning kommer att startas upp den 8 oktober 2020 och varje 
medlem kommer att få information när de kommer till just er lägenhet. 
Informationen kommer också att innehålla instruktioner vid eventuell sjuk-
dom. Då kommer inte teknikerna att besöka er.

Stamspolning utförs vart 3:e år för att hålla borta en massa onödiga 
stopp i våra rör. Viktigt är att vi medlemmar själva hjälper till att hålla rören 
rena genom att bl a inte hälla ner olja i vasken efter matlagning. Ni bör 
också se till så att era avlopp är rena för att förhindra stopp.

Klippning av årskott på våra träd SBC kommer att i september börja 
med klippning av årsskotten för att hålla träden i schack.

Lackering och viss reparation av våra trädörrar kommer att påbörjas 
nu under september månad. Det är RSB som kommer att utföra arbetet.

Rastning av husdjur Styrelsen har vid flertalet tillfällen påtalat att det 
inte är tillåtet att låta sina husdjur göra sina behov. Tänk på att barn vistas 
på gården och det är inte lämpligt. Det har inträffat att någon hund ef-
terlämnat avföring som sedan ett litet barn trampade i. Detta var inte alls 
trevligt.

För allas trevnad ber vi er att följa uppmaningen.

Byte av lysrör i hissarna Vår ledamot Lennart Isacsson med hustru Ag-
neta håller på med byte av våra befintliga lysrör i samtliga hissar. De nya är 
ledlysrör och håller bättre och är mer miljövänligt samt att det ger ett bätt-
re ljus. Arbetet utförs nattetid för att minska störningar för oss medlemmar.

Infravärmare Ni medlemmar som funderar på att sätta upp infravärmare 
på er balkong. Tänk på att ni måste begära tillstånd hos styrelsen. Kontakta 
vår förvaltare Per Lundahl så hjälper han er med blanketten. Ni som redan 
satt upp och som inte har tillstånd kontaktar även ni Per Lundahl. Enklast är 
att mejla honom per.lundahl@riksbyggen.se eller ring 040-32 30 49.

Nästa styrelsemöte Med anledning av rådande pandemi i samhället så 
håller styrelsen sina möten helt digitalt. Nästa möte digitalt är 29 septem-
ber kl 17.30.

Styrelsen vill passa på att önska alla en fin höst och med förhoppning om 
att vi får hålla oss friska i dessa tider.


