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Ordföranden har ordet 
 

Efter sommaren kommer så hösten med snabba steg 

Efter en normal svensk sommar, som innehöll sol och en del regn, är det nu dags för 

summering av det gångna verksamhetsåret som för Malmöhus 24 slutar den 31 

augusti. 

Året har präglats av underhållsarbeten och en del reparationer på och i fastigheterna – 

allt för att bibehålla en förening som ska kännas stabil. 

Ekonomin och avgifterna 

Ekonomiskt har vi lyckats hålla vår budget och utvecklat en del saker. Vårt arbete med 

att minimera kostnaderna möts tyvärr av andra ekonomiska faktorer: Elbolagen höjer 

taxorna, Malmö stad höjer, SYSAV höjer och Eon höjer sina avgifter. Allt detta 

innebär att föreningen måste höja sina avgifter med 2,5% från och med den 1 oktober 

för att få balans mellan kostnaderna och utgifterna. Styrelsen måste också tänka på 

framtida underhållsbehov. 

Rökförbudet 

Från den 1 juli 2019 är det inte längre tillåtet 

att röka på lekplatserna och vid entréerna. 

Föreningen har satt upp skyltar om detta. De 

som inte följer detta kan av styrelsen 

uppmanas att sluta röka eller uppmanas 

avlägsna sig, men vi tror att detta är så 

självklart att det inte blir några problem. 
    

Avloppsstammar och föreningsstämma 

Fastigheterna är från 1971-1972 och således snart 50 år gamla. Närmaste fundering är 

avloppstammarna och i denna fråga kommer styrelsens utredningar att tas upp på en 

föreningsstämma för beslut eftersom det är så stor investering. I vår strategigrupp 

kommer frågan att beredas och förslaget kommer att tas upp på stämman. Vi har inte 

beslutat när stämman ska äga rum och besked kommer att meddelas i mycket god tid 

till samtliga medlemmar. 

Underhåll och reparationer 

Styrelsen arbetar med att pågående ”normala” underhållsarbeten ska betalas utan att vi 

ska behöva ta några lån, eftersom underhållskostnaderna ingår i vår budget. 

För att minimera onödiga extra kostnader för föreningen är det nödvändigt att alla 

medlemmar är aktsamma om tvättstugorna, hissarna, trapporna och gårdarna. Vi får 

alla vara med och betala för alla skador som sker i föreningen. Ett sätt att hjälpa till 

kan vara att barnen, små som stora, får besked om att vara försiktiga när de leker och 

rör sig på området. Trapporna och hissarna är inga lämpliga lekplatser! 

Visste du att vandalisering av en knapp i hissen kostar mellan 1500 kr och  

3000 kr. Det är en totalt onödig utgift för en skadad hissknapp!  



FosiedalsNytt Nr 3 2019 
 

 

 
3 

 

Varje ”onödig” reparation är en onödig utgift. 

Föräldrarna kan bidraga genom att säga till barnen när de ”gör något de inte ska göra”. 

Tänk på att det är många människor som måste använda hissen för att kunna komma ut 

och även komma upp 

El-cykel! 

 

Visste Du att vi nu har en el-cykel som medlemmarna kan utnyttja? 
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Hur gör man för att kunna använda el-cykeln? 

Kom till expeditionen och köp en speciell tagg som kostar 50 kr/år. El-cykeln finns 

sedan inlåst vid Hyacintgatan 37 i det nya cykelskjulet. Man kan låna cykeln när den 

är ledig och ha den max 24 timmar och högst 3 gånger per vecka. Ingen bokning finns 

och alla inloggningar registreras.  

Den som lånar cykeln är ansvarig att hantera den på ett korrekt sätt. I cykeln finns två 

cykelhjälmar, extra lås och säkerhetsbälte för barnen. 

Har du en egen el-cykel så finns det ledig plats i cykelskjulet. Då kan du hyra en plats i 

skjulet och samtidigt ladda ditt batteri till el-cykeln. Anmäl ditt intresse till expedition 

så vi kan ordna detta  

Laddningsplats för el-bilar 

Föreningen har också fyra laddningsplatser för el-bilar; två på Hyacintgatan och två på 

Tulpangatan. För att ladda bilen använder du din tagg som varje lägenhet redan har. 

Debiteringen för laddningsplatserna kommer sedan på månads-avin och bilen får stå 

där så länge batterierna laddas. 

Solceller 

Som säkert många har noterat pågår det installation av solceller på Hyacintgatan 3-5-7. 

Installationen ska vara färdig i slutet av september och då ska också byggställningen 

rivas. 

Med denna installation har vår förening sammanlagt cirka 2 100 kvadratmeter solceller 

som finns på Tulpangatan 2-4-6-8, Hyacintgatan 27-35 samt Hyacintgatan 3-5-7. 

Det är möjligt att följa hur mycket solenergi som vi producera. Titta på tavlorna vid 

dessa hus. 

Föreningen har genom målmedveten styrning betalt denna investering med egna medel 

och inga lån har tagits. 

Rabatter och cykelförråd 

Nu pågår renovering av rabatterna vid låghuset Tulpangatan 21-23-25. De blir klara i 

september och då är alla rabatter vid Tulpangatans låghus klara. Därefter kan nästa fas 

påbörjas enligt det schema som styrelsen har fastställt. Det blir då Hyacintgatan 9-11-

13 som ska göras om helt.  

 
 

FosiedalsNytt är informationsblad för Riksbyggen Brf Malmöhus nr 24. 

FosiedalsNytt utkommer minst fyra gånger per år. 

Adress: Fosiedalsnytt, Expeditionen, Tulpangatan 6, Malmö 

Redaktionskommitté: Karl-Eric Calling och Ragnar Danielsson 

Information till medlemmarna finns också på hemsidan http://fosiedal.se/ 

http://fosiedal.se/
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Här ska vi även bygga fler cykelförråd som man kan hyra enligt samma modell som 

för andra cykelförråd. Vi planerar att starta detta arbete i början av 2020. 

Genom denna satsning blir säkerheten större och minskade risker för cykelstölder. 

Layouten är inte helt klar än, men så fort vi vet lite mer kommer det mer information. 

El-scooters 

Styrelsen informerade tidigare i år om att man inte får köra el-scooter inom föreningen. 

Förbudet gäller hela området – precis som för cyklar och mopeder. 

Vi ber er respektera detta och se till så att barnen inte kör omkring bland andra barn. 

Är det barn från 8 till 12 år, så är riskerna för olyckor mycket stora. Tänk på att 

lekande barn inte hör när det kommer en el-scooter.  

Vi blir särskilt förvånade när föräldrar kan köpa en el-scooter till sina barn men inte 

ser till att de har hjälm på sig när de far omkring utanför vårt område. 

Styrelsen har också sett att hyr-el-scooters körs in i vårt område och parkeras överallt! 

Det är inte tillåtet! 

Styrelsen har beslutat att alla hyr-el-scooters som inte parkerats på rätt sätt kommer att 

tas omhand och företaget som äger dem kan återhämta dessa. 

Skador på växter och planteringar 

Förra årets soliga och varma månader innebar att en del av våra växter inte klarade den 

värmen och torkan. Optimisterna trodde att de flesta buskarna skulle återhämta sig i år, 

men tyvärr kan vi nu se att så inte är fallet. Nu är det ett stort behov för plantering av 

nya växter runt om i området. Det kan ta lite tid, men det är vår förhoppning att allt 

kan bli klart till nästa vår. 

Våra fina grillplatser 

Årets sommar var till de flestas belåtenhet och det var många som utnyttjade våra 

grillplatser i de soliga och varma kvällarna. Det är alltid lika trevligt att se och höra när 

det är lite gemenskap på gårdarna och i år såg det mycket snyggare ut efter grillandet. 

Det tackar vi för! 

Tänk bara på att den som tänder grillen också är ansvarig för att den släcks, så stanna 

kvar tills grillen är släckt! Tänk om ett barn springer dit och lägger sin hand på gallret 

och får stora brännskador! 

Egna grillar 

En del använder egna grillar av olika anledningar, men då måste grillarna tas bort 

omedelbart efter grillningen. Står de kvar kommer fastighetsskötarna att ta bort dem! 

 

”Vid kontakter med expeditionen i olika ärenden ska medlemmen alltid vara beredd 

att visa legitimation. Detta är en säkerhetsåtgärd vid t.ex. ärenden om nycklar.” 
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Trivselgruppen 

Trivselgruppen i föreningen anordnade även i år en färd med Flotten på Malmös 

kanaler; ett uppskattat inslag för samhörighet och vi borde varit många fler som åkte 

med. 
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Trivselgruppen tänker anordna en föreningsfest lördagen den 21 september och det 

pågår full planering i trivselgruppen. 

Det kommer också att anordnas andra aktiviteter och senare kommer mer information 

från trivselgruppen. 

Om olyckan är framme 

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att man anmäler det till fastighets-

skötarna, telefon 040-13 36 16 eller email: vaktmastare@fosiedal.se  

Vardagar efter kl. 16.00 samt lördag-söndag ska man i stället ringa  

Riksbyggens jour 0771-860 860. 

Förvaltaren slutar 

Vår förvaltare Mikael Svensson slutar sin anställning i Riksbyggen den 23 augusti för 

att börja ett nytt arbete inom ett annat företag. 

Styrelsen som haft förmånen att ha Mikael som förvaltare i två omgångar framför ett 

stort tack för hans insatser och bidrag med många olika saker som varit till hjälp och 

stöd för föreningen och dess utveckling. 

Samtidigt hälsar vi välkommen till vår nye förvaltare Niklas Möller. 

När vi nu närmar oss vårt nya verksamhetsår är det min förhoppning att alla hjälper till 

så att vi får ett ännu bättre verksamhetsår och tar oss längre in i framtiden med 

hållbarhet som ledstjärna. 

Vid tangentbordet 

K-E Calling  

 

PS 

Har du något Du skulle vilja skriva eller läsa om. Kanske skriva en insändare till 

FosiedalsNytt?  Eller tipsa oss om något intressant?  DS 

 

 –––––––––––––––––––– 
Laddstolpar för el-bilar 

Har du – eller dina vänner som besöker dig – el-bil? Då kan du använda 
föreningens laddstolpar, som finns både på Hyacintgatan och på Tulpan-
gatan.  

Starta laddningen med lägenhetens tagg och ladda bilen under 8 timmar. Det 
kostar bara 50 kr! Ett billigt sätt att ladda bilen under natten samtidigt som du 
hjälper till att vara miljövänlig. 

Behöver du mer information kontakta expeditionen, Tulpangatan 6. 

–––––––––––––––––––– 
 

mailto:vaktmastare@fosiedal.se
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Manfred Magnusson:  
”Så här bodde och levde man en gång i tiden” -Del 2 

Föreningens förre ordförande Manfred 
Magnusson, Hyacintgatan 37, har levt ett rikt liv 
och har bland annat mycket att berätta om sitt 
boende. Man kan säga att en människas historia 
till stor del är boendets historia och här får vi 
vara med på Manfreds resa i en personlig mosaik 
av bostäder, samhällsutveckling och levnads-
förhållanden.  
I förra numret av FosiedalsNytt presenterads den 
första delen av Manfreds ”självbiografi”. I detta 
nummer kommer den avslutande delen.  
/Redaktionen 

 

Förlovning, jobb på Posten och giftermål 
1953 träffade jag en söt och rolig flicka. Vi förstod ganska snabbt att vi skulle 
bli livskamrater. 1955 förlovade vi oss. I och med att vi var förlovade ställde vi 
oss i kö hos den Kommunala bostadsförmedlingen. Det var ont om lägenheter 
och väntetiden för att få en ny lägenhet var 3 - 4 år. Alla nyproducerade 
lägenheter fördelades av bostadsförmedlingen.  

Jag arbetade sedan 1950 i Kungliga Postverket. 1957 skulle jag fylla 25 år och 
hade rätt att få en planerad sommarsemester. Enligt Postens semesterbe-
stämmelser hade man rätt att få semester i juli det året man fyllde 25 år. Min 
blivande maka och jag hade pratat om att vi ville gifta oss när jag hade semes-
ter 1957 men det var det här med en lägenhet. Jag hade varit i kontakt med 
Bostads-förmedlingen och fått beskedet att tidigast under 1958 kunde vi 
komma ifråga för en nybyggd lägenhet. Vi hade undersökt marknaden i övrigt 
och t.o.m. varit och tittat på en tvårums-lägenhet i en bostadsrättsförening på 
Osbygatan men tyckte att lägenheten var för dyr i förhållande till skicket.  

Min blivande svärmor, som var änka, bodde i en trerumslägenhet på 
Lönngården som egentligen var för dyr för henne. Hon föreslog att vi kunde få 
bo som inneboende hos henne tills vi fick en lägenhet. Den här lösningen 
fungerade utmärkt. Min svärmor och jag trivdes med varandra. Sommaren 
1957 gifte vi oss och började vårt gemensamma liv som inneboende.  

Bostadsrättsföreningen Tulpanen 
Någon gång under hösten 1957 fick vi besked från den Kommunala 
bostadsförmedlingen att vi kunde få en nyproducerad tvårumslägenhet i 
Bostadsrättsföreningen Riksbyggen Malmöhus 9 på Jägersrovägen. Insatsen 
var hyfsad, 2 000 kronor, och månadsavgiften var beräknad till 185 kronor per   
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månad. Omräknat till 2019 års prisnivå är det 27 000 resp drygt 2 400 kronor. 
Inflyttningen var planerad till mitten av mars 1958. Bostadsrättsföreningen 
heter numera Riksbyggen Bostadsrättsförening Tulpanen.  

Vi var och tittade på en visningslägenhet och konstaterade att lägenheten var 
bra planerad. När man kom in i hallen hade man köket och sovrummet till 
höger, rakt fram ett stort badrum med ett litet fönster och till vänster 
vardagsrum med utgång till en balkong. Det fanns dels ett stort fönster vid 
balkongen, dels ett mindre fönster på en långvägg i vardagsrummet. Husen 
var 4-våningshus utan hiss och byggda i ytong (lättbetong) med putsade 
fasader. Man hade en egen värmecentral (olje-eldad!) som försåg föreningen 
med värme och varmvatten. Lägenheten vi var erbjudna låg på 4:e våningen 
med adress Jägersrovägen 9 B. Det bör nämnas att det inte fanns någon frys i 
lägenhet, bara ett litet frysfack i kylen där man kunde frysa istärningar och 
glass. Givetvis tackade vi ja till erbjudandet. Lägenheten var tillräckligt stor för 
oss, låg i rätt område (vi ville bo i södra Malmö) och vi skulle klara ekonomin 
på ett hyfsat sätt även om vi fick barn. 

Vi flyttade in i lägenheten i slutet av mars 1958. Ljudisoleringen mellan 
lägenheterna var dålig. Grannens kök och badrum låg vägg i vägg till vårt 
vardagsrum och man kunde höra när de diskade och tappade upp vatten i 
badkaret. Någon gång under sensommaren fick vi besked av bostadsrätts-
föreningen att det nu var klart hur mycket det kostat att bygga föreningens 238 
lägenheter. Det visade sig att man tagit ut för mycket till insatsen (5.0 procent 
av byggkostnaderna) och man hade nu beslutat att betala tillbaka viss del av 
insatsen till bostadsrättsföreningens medlemmar. För vår del fick vi tillbaka 500 
kronor vilket motsvarar 6 300 kronor i 2019 års prisnivå. 

Första barnet – behov av större lägenhet 
I början av januari 1959 anlände vårt första barn, en liten pojke. När han var 
drygt ett år tog han sina första stapplande steg. Sedan gick det fort. Ett foto 
från februari visar att han utvecklat gåendet till springande. Vi upptäckte också 
snabbt att vi behövde ett rum till för att jag skulle kunna sova ostört efter att ha 
jobbat natt (jag arbetade inom järvägsposten där man hade mycket 
nattarbete). Det var fortfarande stor brist på lägenheter i Malmö med långa 
väntetider för att få en ny lägenhet. Vi hade ställt oss i kö hos den Kommunala 
bostadsförmedlingen för en större lägenhet men väntetiden var två-tre år. I 
februari 1960 svarade vi på en annons gällande en trerummare på 
Lindeborgsvägen 56 (gatan namnändrad till Per Albin Hanssons väg 1965) 
men fick tyvärr inget svar från annonsören.  

En söndag på sensommaren 1961 fanns det en annons i Sydsvenskan att 

 

 

Polismyndigheten 
Polisområde Malmö, Lokalpolisområde söder 
205 90 Malmö 
Telefon 114 14 eller AKUT 112 endast vid FARA   
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någon ville byta en trerumslägenhet (hyresrätt) mot en tvårumslägenhet nära 
gamla Rosengårdsområdet i Malmö. Vi svarade på annonsen och blev 
kontaktade av annonsören. Det var ett något ovanligt byte. Den som bodde i 
hyresrätten ville köpa en villa i gamla Rosengårdsområdet av ett sterbhus. 
Båda ägarna hade avlidit under 1961 och det fanns två arvingar, en son och 
en ogift dotter. Dottern hade bott hos föräldrarna och tagit hand om dem när 
de blev gamla. Hon hade svårt att klara av att bo ensam i huset både 
ekonomiskt och att sköta hus och trädgård och ville nu ha en tvårumslägenhet 
så nära det gamla Rosengårdsområdet som möjligt. 

Treumslägenheten det gällde hade adressen Eriksfältsgatan 72 B. Den låg på 
åttonde våningen i ett åttavåningshus. Huset var bara ett år gammalt och 
ägdes av byggnadsfirman Malmsjö & Persson. Vi bestämde tid för visning av 
lägenheterna. Damen som eventuellt skulle flytta in vår lägenhet tyckte om den 
och priset var skäligt, 1 500 kronor. Vår lägenhet var belagd med hembud i 
fem år vilket innebar att försäljningspriset skulle var samma som insatsen var 
vid inflyttningen fram t.o.m. februari 1963. Vi föll direkt för planeringen av 
trerummaren. Den passade för våra behov. Samtliga inblandade var överens 
om bytena. Nu gällde det att få hyresvärdens godkännande. Det visade sig 
inte vara några problem. Jag hade en säker anställning som statsanställd. På 
den tiden var det i princip en livstidsanställning. Lägenheten låg åt norr och 
öster. Totalt var lägenhetsytan 76 kvadratmeter och hyran inkl. värme omkring 
350 kronor per månad vilket motsvarar drygt 4 100 kronor i 2019 års prisnivå. 
Inte heller i denna lägenhet fanns det någon frys. När vi hade bott där ett par 
år köpte vi en fristående frys som vi utan bekymmer kunde placera i det stora 
köket. 

1963 anlände vårt barn nummer två, en flicka. I den här lägenheten kom vi att 
bo i 12 år. Det fanns gott om lekkamrater till våra barn i området, nära till 
skolorna och bra utemiljöer med fina lekplatser.  

Malmöhus 24 
I början av januari 1973 fanns en artikel i Sydsvenskan en lördag som 
handlade om att Riksbyggen byggde ett nytt bostadsområde i hörnet av 
Pildammsvägen och Ärtholmsvägen. Området kallades Fosiedal efter en gård 
som legat där en gång i tiden. Man skulle bygga 540 bostadsrätter allt från 
enrummare till fyrarummare i området.  

 

 Föreningens hemsida: http://fosiedal.se/                     

 E-mail: styrelsen@fosiedal.se 

 Vaktmästaren: Hyacintg 37.  Må - Fr 09.00–09.30,  Tel: 040-13 36 16 (telefonsvarare) 

 E-mail till vaktmästaren:  Vaktmastare@fosiedal.se 

  

http://fosiedal.se/
mailto:styrelsen@fosiedal.se
mailto:Vaktmastare@fosiedal.se
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Jag och min älskade maka hade diskuterat att våra barn nu var så stora att de 
behövde var sitt rum. Det var visning och försäljning av lägenheter samma 
lördag. Vi bestämde oss för att köra dit och titta på lägenheterna. Vi var 
intresserade av en fyrarummare i ett av höghusen. Vår son frågade om vi var 
seriöst intresserade av en ny lägenhet annars följde han inte med och han fick 
svaret, ja det var vi. Vi tittade på en fyrarummare i höghuset på Tulpangatan. 
Lägenheten var visserligen bara 10 kvadratmeter större än vår nuvarande 
lägenhet men vi fick ytterligare ett rum. Vi bestämde att teckna oss för en 
fyrarummare så högt upp som möjligt och det blev en lägenhet i Hyacintgatan 
37 på 7:e våningen.  

Grundavgiften (insatsen) var beräknad till 5 051 kronor vilket motsvarar nästan 
34 000 kronor i 2019 års prisnivå och månadsavgiften var beräknad till strax 
över 600 kronor (motsvarar 4 000 kronor år 2019). I senare delen av januari 
betalade vi in 500 kronor i förskott på grundavgiften. Innan vi flyttade in fick vi 
tillbaka 449 kronor av för mycket inbetald grundavgift.  

Miljonprogrammet 
De här husen byggdes i slutet av det s.k. miljonprogrammet. Man skulle bygga 
1 miljon lägenheter i Sverige på 10 år (från 1965 till 1975) och det började bli 
ett överskott på lägenheter. Riksbyggen fick inte sålt alla lägenheterna som 
bostadsrätter utan 90 lägenheter hyrdes ut som hyresrätter under tre år. Det 
var inga lyxlägenheter man byggde. I vardagsrummet var det parkett men i 
övriga rum var det plastmattor. Badrummet var inte kaklat utan hade särskilda 
våtrumstapeter och plastmatta på golvet. I gästtoaletten var väggarna bara 
målade. Det fanns inte heller någon form av stänkskydd vid diskbänken och 
spisen, bara målad vägg. I köket fanns det elspis och kombinerad kyl och frys. 
Innerdörrarna var mycket lätta med handtag av plast, dörrkarmarna var gjorda 
av trä, överdragna med vit plast, och dörrfodren var helt av plast. Allt för att 
bygget skulle bli så billigt som möjligt. Det fanns inget miljötänkande på den 
tiden. Sett med dagens ögon var lägenheten ganska torftig. 

Inflyttning i Malmöhus 24 
I slutet av juni 1973 flyttade vi in i vår nya lägenhet och där bor jag fortfarande i 
en egentligen alldeles för stor lägenhet för en person (ensam sedan 2013). Att 
flytta när man är så gammal som jag är ingen bra lösning. Dessutom trivs jag i 
vårt fina område, avgiften är hyfsad och vår bostadsrättsförening är välskött.  

När våra barn flyttat hemifrån byggde vi om lägenheten till en trerummare. 
Under årens lopp renoverade vi lägenheten så att den i stort sett uppfyller 
dagens krav på en lägenhet (säkerhetsdörr, nya innerdörrar, nya dörrfoder, 
nya golv, nya köksluckor, renoverat badrum m.m.). Föreningens fastigheter 
och utemiljöer har uppgraderats under de gångna åren.  
Sammanfattningsvis kan man säga att bostads- och levnadstandaren verkligen 
höjts rejält under min livstid. 

Manfred Magnusson våren 2019 
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Intresseföreningarnas medlemsförmåner 
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Miljögruppen    

Ett stort tack till alla som sorterar allt avfall i våra miljöhus. Till dig som slarvar 
eller struntar att följa våra trivselregler kommer styrelsen att skärpa tonen och 
vidta åtgärder. 

Är du osäker hur du skall sortera fråga någon i styrelsen. Kom till expeditionen 
tisdag eller onsdag så hjälper vi dig. 

Reglerna för avfallssortering har bestämts av kommunen och föreningen är 
skyldig att följa dem.  

Vi från miljögruppen hoppas att du följer dessa regler. Vi ser alla fram mot 
snyggare och renare miljöhus i vår bostadsrättsförening. 

Miljögruppen 

 

–––––––––––––––––––– 
Trivselgruppen   – Vill du bli Hus- eller trappombud? 
Vi behöver några fler medlemmar som vill ställa upp och vara trapp- eller 
husombud! Anmäl ditt intresse till Trivselgruppen  tipsa@fosiedal.se 

––––––––––––––––––––  

mailto:tipsa@fosiedal.se
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Vill du också prova el-cykeln?  

Se sidan 4 och kontakta expeditionen! 
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Trivselgruppen  

Vi i trivselgruppen vill bjuda alla att 
komma och vara med i våra aktivi-
teter, resor och andra arrangemang 
under den kommande hösten.  

Vi tjuvstartade höstens arrange-
mang med den traditionella resan 
med Flotten på Malmös kanaler 
den 9 augusti. Som vanligt en 
mycket trevlig och uppskattad 
utflykt.  

Vår planering för hösten inleds med 
föreningens Sommarfest den 21 
september. Vi kommer snart ut 
med information om programmet.  

Cirkeln i Canasta och Caféet på 
tisdagar i Folkets Hus startar nu i 
september. Caféprogrammet är 
redan utdelat. 

Den 20 oktober går vi och ser den 
häftiga rock-musikalen Grease på 
Nöjesteatern.  

Det är en riktig kärlekshistoria med 
dansnerv! Alla medlemmar har fått  

 

                        

ett blad med inbjudan och information om musikalen Grease. 

Vi kommer också att kunna se Skönheten och Odjuret i december.  
Mer information kommer senare. 

Och så vill vi redan nu nämna att den traditionella Tysklandsresan kommer  
att vara i oktober. 

Det är så långt det är planerat nu. Vi vill gärna få in nya idéer från 
medlemmarna. Lämna önskemål om olika aktiviteter i postboxarna, som  
finns i alla miljöhusen, eller till expeditionen, Tulpangatan 6, eller skicka  
ett mail till tipsa@fosiedal.se 

Med vänlig hälsning 

Trivselgruppen 

Catalina Reinoso, Studieorganisatör 
  

mailto:tipsa@fosiedal.se
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  ––––––––––––––––––– 
Valberedningen jobbar på 
Styrelsen har signalerat att det är nödvändigt att finna nya – och gärna yngre – 
intresserade medlemmar som kan ersätta den generation av förtroendevalda 
som snart behöver avlösas.  

Undertecknade är valda till föreningens valberedning. Vår uppgift är att hitta 
medlemmar som kan tänka sig att ingå i vår styrelse när vi behöver ersätta 
personer som av olika anledningar avgår. Valberedningens förslag ska 
presenteras vid årsstämman som hålls den 3 februari 2020. 

Tycker du att det verkar intressant? Då ska du höra av dig till någon av oss! 

Ring må - to kl. 17 - 20 

Lars Armandt   Lamberto Boncompagni, Greta-Stina Engelbert 
0706-39 86 77 0733-88 34 50 0732-48 48 47 

––––––––––––––––––– 
 

Takrenovering och solceller 

 

Hyacintgatan 3 - 5 - 7.  Snart är takreparation och installation av solceller klart! 
Solen lyser och vår elektricitet blir billigare. Miljövänligt och hållbart. 


