
Brf Concordia i Malmö
Styrelsen

Januari 2022

MEDDELANDE131
Ny fastighetsskötare
Från och med den 1 februari 2022 kommer Sandor Gaspar att ta hand om 
vår fastighet. Detta med anledning av att Jonny Johnsen slutar sin anställ-
ning hos Riksbyggen.

EL-Bilsladdare
Installationen av ytterligare 24 laddare i garaget är nu klar. Den 1/2 är 7 
platser redan upptagna av de nyinstallerade.

Det är endast du som redan har en garageplats och en el-bil - eller kan 
visa att du beställt en sådan – som kan ansöka om en el-plats. Du kontaktar 
Roland Andersson i styrelsen via mejl andersson.j.roland@gmail.com eller 
telefon 0703-80 38 25.

Felanmälan
När något är fel i er lägenhet eller i allmänna utrymmen i fastigheten, så 
MÅSTE ni felanmäla till Riksbyggen, antingen på telefon 0771-860 860 eller 
via Riksbyggens hemsida ”Mitt Riksbyggen” för Concordia, där felanmälan 
också kan göras. Detta för att felet snabbt ska kunna åtgärdas.

Garagestädning och cykelrensning
Vi flaggar redan nu för ovanstående åtgärder, så att ni i god tid kan planera
in dessa. Garagestädningen ska ske den 16 maj 2022. Det är viktigt att hela 
golvytan i garaget görs tillgänglig för städning, så att hälsovådligt stoft från 
vägarna - som bilar för med sig in särskilt under vintern - kan avlägsnas. Det 
är alltså viktigt att vi flyttar bilarna den 16 maj 2022. Separat meddelande 
kommer till våren.

Beträffande cykelrensning, som vi planerar ska ske som vanligt i maj, 
återkommer vi med datum.

Årsstämmann
Föreningens årsstämma ska äga rum den 17 maj 2022 med början kl 18.30. 
Vi återkommer med detaljer

Miljörummen
Vid ett flertal tillfällen har någon medlem slängt plastpåsar fyllda med di-
verse innehåll i en blå tunna för kartong. Det är bara en tidsfråga innan 
sophämtarna börjar ta ut en avgift för att vi inte sorterar korrekt.

Vi ber er att respektera sopsorteringen för allas vår trivsel. Sköter vi 
inte detta drabbar det oss själva med höjda avgifter.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 februari kl 17.30.©
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