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Brf Concordia i Malmö
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September 2021

Garageinfart – vår trygghet
Med anledning av att fler och fler INTE stannar vid in-och utkörsel i garaget,
måste vi återigen påpeka vikten av att vi respekterar och hjälps åt att stan-
na och förvissa oss om att inga obehöriga kommer in. Detta gäller även när 
ni lånar ut er garageplats till vänner och bekanta. Alla måste följa reglerna. 
Om vi ser någon som inte stannar så är det den som hyr garageplatsen som 
blir den som får ta ansvaret. Under sommaren har flera bilar inte stannat 
utan bara kör.

Garageplats  för el-bilar. Utökning av platser för el-laddning beställd.
Idag har vi 9 platser där man kan ladda el/hybrid bilar. Samtliga är upp-
tagna och det finns en kö för 4 platser.

Vi har under sommaren utvärderat olika o!erter och för några veckor se-
dan gjorde vi en beställning på 24 nya platser. Vi har sökt och blivit beviljat 
så kallat Ladda bilen bidrag på 50% av investeringen.

Installationen kommer att bli för platser 79–90 och 91–102. Det kommer 
att vara 12 dubbelstationer och kablaget kommer att vara på kabelstegar i 
taket med ladd boxarna i de flesta fall på pelarna. Eftersom detta är platser 
där man kan köra igenom och det blir många kablar vid varje pelare är det 
opraktiskt med fast ladd kabel utan man får använda sin egen.

Stationerna kommer att vara ladd balanserade mot föreningens förbruk-
ning och därför ladda på lägre e!ekt om vi förbrukar mycket el i föreningen 
men å andra sidan ladda på mycket högre e!ekt, 11 kW, resterande tid. 
Existerande ladd stationer är på 3,7 Kw.

Tyvärr slår den rådande komponentbristen igenom på sånt här så vi har 
fått en preliminär leverans av komponenter i mitten av november. Kablage 
kommer att installeras i oktober för att snabba på. Vid det tillfället och när 
boxarna ska monteras kommer det att behövas att lämna utrymme runt 
pelarna på en meter men det löstes smidigt vid installationen av tidigare 
boxar.

Önskas en el-bilsplats kontaktar du Roland Andersson via mejl när du/ni 
beställt el/hybridbil. Han är den som hanterar köplatserna.
andersson.j.roland@gmail.com

Köksfilter
Om ni behöver köpa ett filter till er köksfläkt så kontaktar ni anitasparrvik@
hotmail.som som hjälper till med detta. Filtret kostar 105 kr inkl moms.
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Kyl/frys
Om er kyl/frys skulle gå sönder kan ni låna föreningens kyl/frys så att ni 
i lugn och ro kan förvärva nytt. Föreningens tilläggsförsäkring finns hos 
FOLKSAM 0771-880 880 med försäkringsnummer 169341.

Kontakta Hassan Hashemian, m.hassan.hasshemian@gmail.com eller 
Anita Nordstedt Sparrvik, anitasparrvik@hotmail.com

Skyddsmatta/säckakärra
När ni flyttar in-/ut i vår förening  så är vi tacksamma om ni använder er av
vår skyddsmatta för hissarna, detta för att skydda vårt klinkersgolv i his-
sarna.
Ni kontaktar jonny.johnsen@riksbyggen.se när ni behöver denna matta 
och till vilken adress. Svarar inte Jonny så kontaktar ni antingen Lennart 
Isacsson, clennartisacsson@gmail.com eller 
Roland Andersson, andersson.j.roland@gmail.com

I samband med ovanstående kan ni också låna vår fina säckakärra som un-
derlättar vid in-/utflytt. Självklart kan ni låna den om ni skulle behöva även 
om ni inte flyttar in- eller ut. 
Kontakta Anita Nordstedt-Sparrvik, anitasparrvik@hotmail.com eller
Roland Andersson, andersson.j.roland@gmail.com 

Handtag till ert lilla fönster
Ni måste ha ett löst handtag för att vid fönsterputsning kunna öppna ert 
lilla fönster. Om detta inte finns i er lägenhet kan det köpas genom fören-
ingen för 125 kr.
Kontakta anitasparrvik@hotmail.com om ni önskar köpa ett sådant.

Frostat glas till spegel i bad/dusch
Om det frostade glaset skulle gå sönder vid er spegel i bad/dusch så kan ni 
köpa ett genom föreningen för en kostnad av 250 kr/glas. Ute på stan får ni 
betala ca 700 kr.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 21 september 2021.

Styrelsen vill också passa på att önska er en fin sensommar!


