
Brf Concordia i Malmö
Styrelsen

September 2022

Nu startar hösten upp med allt vad det innebär och vi hop-
pas att ni alla haft en underbar sommar. 

Vi aviserar redan nu för kommande Statuskontroll och OVK.

Statuskontroll (under okt/nov 2022)
Skriftlig information kommer inom kort till samtliga medlemmar om att 

det kommer att ske en statuskontroll. Informationen som kommer visar 

vad som ska kontrolleras i våra lägenheten. Kan ni inte vara hemma så för-

sök att be någon granne att hjälpa er att öppna. Det är mycket viktigt att vi 

får tillträde till lägenheten, eftersom entreprenören debiterar extra för ett 

andra besök.

Har ni bytt telefonnummer eller mejladress ber vi er att anmäla detta till

anitasparrvik@hotmail.com

OVK (under okt/nov 2022)
Skriftlig information kommer inom kort gällande OVK obligatorisk kon-

troll av ventilationen i våra lägenheter (är ett myndighetskrav) kommer 

också att ske inom kort. Information kommer att lämnas till alla medlem-

mar. Kan ni inte vara hemma så försök att be någon granne att hjälpa er 

att öppna. Det är mycket viktigt att vi får tillträde till lägenheten , eftersom 

entreprenören debiterar extra för ett andra besök.

Har ni bytt telefonnummer eller mejladress ber vi er att anmäla detta till

anitasparrvik@hotmail.com

Miljörummen
Vi ber er att respektera våra regler som gäller i miljörummen, d v s att sor-

tera på ett korrekt sätt och att ni lägger avfallet i rätt tunnor.

Vi ser ofta att det ligger plastpåsar i kartongkärlen och i de påsarna är 

det blandat avfall. Har ni städbolag som städar hos er, ber vi er att infor-

mera städbolaget om vad som gäller i våra miljörum. 

Även om det är städbolaget som ni anlitar, 

så är det ni medlemmar som är ytterst 

ansvariga att sortering sker korrekt. 

Vi har kontaktat ett städbolag som 

någon anlitar i föreningen och 

informerat om vad som gäller.

Tillsammans måste vi lära oss att 

sortera och kasta sopor korrekt. 

Gör vi inte det så genererar detta 

högre avgifter.
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Brf Concordia i Malmö
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September 2022

Hissar
Viktig information – ni som medlem kan endast ringa in direkt till Kone Hiss 

om följande skett: 

✔  Att ni fastnat i hissen

✔  Att det är helt mörkt i hissen

Andra fel i hissen - Felanmälan ska ske till Riksbyggen. Gärna via deras 

hemsida. Eller att ni ringer 0771-860 860.

Det är viktigt att vi följer dessa instruktioner.

Garage
Ni som medlemmar kan endast ställa er i kö till en garageplats om ni inte 

har någon garageplats innan. 

Ni kan också ställa er i kö hos Riksbyggen för att hyra en MC-plats.

Om ni söker en plats för elladdning skickar ni ert intresse till Roland 

Andersson, andersson.j.roland@gmail.com – Detta under förutsättning att 

ni redan har en garageplats. Om ni söker en andra garageplats så mej-

lar ni denna ansökan till Roland Andersson, se ovan. Ni kan även mejla till 

Roland Andersson om ni vill byta internt inom föreningen. Vi kan inte lova 

någonting gällande detta då vi idag inte kan erbjuda en andra garageplats 

i garaget.

Glöm inte att respektera att stanna vid ut-och inkörsel I garaget. 

Detta för vår egen säkerhet och trivsel.

Om medlem upptäcks att strunta i detta, kommer ett skriftligt rättelsebrev

om att ni inte stannat. Tre sådana anmaningar genererar att er plats blir 

uppsagd.

Vårt nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 27 september 2022.

Vi önskar er alla en f in kommande höst.
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