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Ordföranden har ordet 
Vår förening och vad som händer den närmaste tiden 
Konstigt väder 
Nu är det konstigt väder i vår förening. Är 
det sommar eller vår? I varje fall börjar 
solen och värmen visa sig lite då och då 
och det är grönt överallt. Men den18 maj 
borde nog temperaturen vara lite högre. 
Vi måste hoppas att vi snart får den värme 
som så många längtar efter och att som-
maren blir lång och avkopplande för alla.  

Sommarfesten den 28 maj 
Nu är det dags för årets sommarfest. (Se 
affischen och kartan på de två sista sidor-
na!) Sedan några år har vi samarbetat med 
MKB om att ha gemensamma aktiviteter 
för våra medlemmar och för MKB:s 
hyresgäster. Vi hoppas att solen är lika 
glad som förra året. 

I år har vi många aktiviteter och hoppas 
på några tusen besökare, som ska uppleva 
sång, musik, fotboll, uppträdande, häst-
åkning, ponnyridning, grillad korv av 
olika sorter, smakupplevelser, festival-
café, polis , räddningstjänsten m. fl. 

Alla intäkter kommer att skänkas till 
Barncancerfonden. 

Andrahandsuthyrningar 
Det kan bli många bekymmer för med-
lemmar som hyr ut sin lägenhet i andra 
hand. Det gäller att ha klart för sig vilka 
ekonomiska äventyr det kan innebära. 
Föreningen är mycket restriktiv mot 
uthyrningar i andra hand och det krävs 
seriösa och sakliga skäl för att få tillstånd. 
Att ansöka om att hyra ut sin lägenhet i 
andra hand av ekonomiska skäl godkänns 
inte av föreningen. En del har till och med 
hyrt ut sin lägenhet utan tillstånd och när 
föreningen noterar detta får man ett be-
sked att uthyrningen måste upphöra om-

gående. Om medlemmen sedan inte vidtar 
rättelse så riskerar man att bli uppsagd 
som medlem och måste i så fall flytta från 
sin bostadsrätt. Dessutom kan den, som 
inte vidtar rättelse eller inte får tillstånd, 
riskera att bostadsrätten tvångsförsäljs av 
Kronofogdemyndigheten. Det kan inne-
bära stora ekonomiska konsekvenser för 
den medlem som inte följt reglerna och 
föreningens stadgar. 

Det finns stora risker och många frågor, 
som måste lösas av medlemmen vid en 
andrahandsuthyrning. Försäkringsfrågan 
är mycket viktig: Om det skulle uppstå 
skador eller brand i lägenheten, som deras 
hyresgäst vållat, så kommer kostnaderna 
snabbt upp i 100 000-tals kronor. Om inte 
försäkringarna är korrekta så kan det 
innebära att den som vållat skadan själv 
får ta det ekonomiska ansvaret. 

Föreningen har inget förhållande till de 
som hyr i andra hand, utan ansvaret ligger 
på medlemmen som hyr ut i andra hand 
och betraktas som hyresvärd! Det är ett 
stort ansvar som inte alla är medvetna om. 

Ibland kommer klagomål till föreningen 
om störningar och då är det medlemmen 
(och inte den som hyr i andra hand) som 
har fulla ansvaret för detta. I grövre fall 
riskerar man att bli uppsagd som medlem. 

Enligt våra stadgar kommer föreningen 
att ta ut en administrativ avgift från med-
lemmen som hyr ut sin lägenhet i andra 
hand. 

Ett mycket gott råd från föreningen är att 
man i god tid tar kontakt med expeditio-
nen och diskuterar igenom frågorna om 
andrahandsuthyrning och gör rätt från 
början. 
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Individuell Mätning och Debitering 
(IMD) av kall- och varmvatten och 
tvättstugor 
Nu är det snart dags för nästa steg i ut-
vecklingen och då börjar föreningen med 
IMD. Medlemmarna kan redan nu följa 
sin egen förbrukning via avgiftsavierna. 
De som ännu inte hämtat sina inlogg-
ningsuppgifter kan få dessa på expeditio-
nen. Detta gäller även inloggningen till 
el-förbrukningen.  

Mätningen för betalning kommer att på-
börjas den 1 september. Uppgifterna om 
din förbrukning och kostnaderna för sep-
tember, oktober och november kommer 
på de avier som ni får i december. 

Eftersom kostnaden flyttas från generellt 
till individuellt, så kommer de vanliga 
månadsavgifterna naturligtvis att sänkas 
från och med oktober. Denna sänkning av 
den vanliga avgiften ger en mycket mer 
rättvisande fördelning eftersom var och 
en får betala för sin förbrukning. Det här 
innebär att alla snart kan påverka hur 
mycket man ska betala för varmt och kallt 
vatten och för tvättstugebokning.  

När det gäller tvättstugorna så är det vik-
tigt att man avbokar om man inte ska an-
vända tvättstugan. Det har visat sig att 
många inte avbokar och då kommer de att 
drabbas av kostnader även om de inte har 
tvättat. Det är möjligt att avboka tvätt-
tiden, om man gör det innan tvättpasset 
börjar, och då kostar det ingenting. 

Det här innebär en bättre användning av 
våra tvättstugor och fler kan få möjlighet 
att boka och tvätta sin tvätt. 

Tänk på att alltid städa tvättstugan efter  

dig! Om tvättstugan inte är städad när du 
ska tvätta så måste du snarast anmäla det 
till expedition via e-post eller personligt 
besök. Om alla följer dessa regler får vi 
tvättstugor, som vi kan vara stolta över 
och det blir ett minskat slitage och lägre 
kostnader för vår förening.  Vi är och blir 
vinnare! Alla vi som bor i vår förening. 

Renoveringar 
Inom föreningen har vi regler som man 
måste följa för att minimera skadorna på 
fastigheten och i lägenheten. Det är också 
ett krav från försäkringsbolaget att vissa 
renoveringar måste utföras på ett fack-
mannamässigt sätt. Vid renovering av 
badrum är det mycket viktigt att regel-
verket följs eftersom det är ett våtrum.  

Det är lika viktigt att reglerna följs vid 
installation av diskmaskin och tvätt-
maskin.  

Många skador beror på att reglerna inte 
följts. Se till att alltid få intyg från den 
som renoverar eller installerar maskiner.  
Du vet väl att man kan drabbas av 
förhöjda självrisker om en skada inträffat 
och man inte följt reglerna. På för-
säkringsspråk heter det att ”det föreligger 
vållande” och då kan försäkringsbolagen 
begära ersättning i sin helhet. Det blir dyrt 
och helt onödigt och skapar mycket irrita-
tion för medlemmar som kan drabbas av 
andras skador. 

Men lättare renoveringar kan medlemmen 
själv göra utan problem. 

När det gäller elektriska installationer så 
slarvas det en hel del. Tänk på att det är 
lag på behörig installatör för att göra elek-
triska installationer. 
 

FoseidalsNytt utkommer minst fyra gånger per år. 
Adress: Fosiedalsnytt, Expeditionen, Tulpangatan 6 
Redaktionskommitté: Karl-Eric Calling och Ragnar Danielsson 
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Många skador och felaktiga renoveringar 
upptäcks vid föreningens statuskontroller 
som genomförs regelbundet. 

Grillning och gemenskap på gårdarna 
Även om temperaturen, nu när jag skriver 
detta, endast är 9 grader behövs lite på-
minnelser om ”vett och etikett” när det 
gäller grillning. 

Det är endast tillåtet att grilla på grill-
platserna och ingen annanstans.  

Grillning på den stora gårdens nya lek-
plats är inte tillåtet i något fall. På gården 
finns två stora grillplatser där man får 
vara. Gräsmattorna är ingen grillplats. 
Om man använder egen grill måste den 
tas bort efter grillningen. Lämna aldrig en 
glödande grill så något barn kan bli 
brännskadat. 

Låt oss hjälpas åt att hålla rent och snyggt 
så vi kan behålla grillplatserna, som ger 
så mycket social gemenskap på gårdarna 
och i boendet. 

En förening med god gemenskap ökar 
också i värdet, vilket gynnar oss alla. 

Var också rädd om våra planteringar, 
buskar och gräsmattor. Alla vill väl bo i 
ett grönskade området där man känner 
gemenskap och glädje. 

Fritidsgruppen. 
Fritidsgruppen jobbar som vanligt för 
högtryck med olika aktiviteter till glädje 
för unga och för dem som är lite äldre. 

Resor och besök på Malmö Opera är de 
senaste som de gjort. Många andra ge-
mensamma saker som t.ex. datakurser, 
yoga, danskurser med mera har genom-
förts. För de som är intresserade gäller det 
att läsa på informationstavlorna och det 
som delas ut i brevlådorna. 

Besök gärna tisdagscaféet i Hyllie Folkets 
Hus och upplev intressanta föredrag och 
annan underhållning. Och glöm inte att 
där finns bibliotek med många böcker 
som du kan låna och läsa. 

Nästa populära aktivitet är, förutom Som-
marfesten, en tur med Flotten i kanalen 
och den sker i augusti. Information kom-
mer på våra anslagstavlor. 

Vad händer mer? 
Låghusen. 
Styrelsen håller på med underhåll och re-
parationer av låghusens tegelfasader.  Det 
behövs lite lagningar på många ställen 
eftersom väder och vind, i kombination 
med ålder, har gjort en del tegel lite slitna. 
Vi kommer att gå igenom samtliga låghus 
under det kommande året. Vi måste hålla 
våra fastigheter i gott skick eftersom det 
minskar kostnaderna för föreningen och 
bevarar husens värde. 

 
Glatt gäng på bussturen till Tyskland 
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Störande fåglar 
Från många medlemmar har det inkommit 
begäran om att minska de störande oljud-
en från måsar och andra fåglar. Det arbet-
et fortlöper hela tiden så kanske natt-
sömnen är räddad för några. 

Nya fjärrvärmekulvertar 
För att minska kostnaderna för fjärrvär-
men kommer föreningen att utföra arbete 
med att lägga om de inkommande fjärr-
värmeanslutningarna. Detta arbete kom-
mer att påbörjas i augusti och då kommer 
det att grävas lite i området under en kort-
are tid. 

Vattenprojektet 
Avslutningsvis lite om vårt stora projekt 
som vi brukar kalla för Vattenprojektet. 
Sakta men säkert börjar vi närma oss 
slutet. Det kvarstår dock vissa saker som 
vi jobbar med för högtryck så vi kan av-
sluta projektet.  Styrelsen arbetar mycket 
hårt för att få ett bra slutresultat. 

Styrelsen hoppas få se dig på 
SOMMARFESTEN den 28 maj klockan 
12.00 - 16.00 

Vid tangentbordet 
Karl-Eric Calling 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har haft en lång och kall 
vår… 
 
 
… och ett kylslaget Valborgs-
firande trots värmande eldar… 
 
 
…men nu har sommaren, solen 
och värmen kommit till Fosiedal 
och då är det lätt att glömma 
kyla och tjocka kläder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Manal Chaaban 
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Trivselgruppen 
Den genomförda resan till Tyskland var mycket uppskattad. Se reseberättelse på 
annan plats i tidningen. 
Caféverksamheten på tisdagar i Hyllie Folkets Hus har haft en uppskattad avslut-
ningsmiddag med 13 deltagare. Höstens verksamhet startar den 13 september 
och avslutas med julmiddag den 13 december. De medlemmar som deltagit i 
minst fyra av höstens träffar bjuds in till julmiddagen. 
Den traditionella utflykten med Flotten äger rum den 12 augusti kl. 18.00 och 
kostar 160 kr för medlemmar och 180 kr för icke medlemmar. 
Trivselgruppen vill särskilt slå ett slag för Sommarfesten den 28 maj kl. 12 – 16 i 
Äventyrsparken vid Holma. Förra året kom 2 500 personer. Om vädret är med oss 
kan det rekordet slås. Överskottet från festen ska skänkas till Barncancerfonden. 
Vi vill också gärna få era förslag till nya aktiviteter. Lämna en önskelapp i förslags-
lådorna, som finns i alla miljöhus. Ni kan också komma till expeditionen på Tul-
pangatan 6 eller skicka ett mail till oss tipsa@fosiedal.se 
Mer information finns på våra anslagstavlor och på hemsidan. 
Vi önskar medlemmar en riktig skön sommar! 
Trivselgruppen, Catalina Reinoso/Studieorganisatör 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tips från en medlem 
Vill du ha hembesök av en frisör på Fosiedal? (utan att det kostar mer) 
Hej. Jag heter Alia och bor här på Fosiedal och jag är en skicklig frisör med en egen 
salong i Malmö.  
Bland mina kunder har jag många äldre damer och även herrar. Nu startar jag med att 
också gå hem till kunder som kan ha svårt att själva åka till en frisör. Hemma i din 
lägenhet, lugnt och bekvämt, kan jag klippa ditt hår eller permanenta eller göra en fin 
läggning eller… 
På min hemsida www.salongrene.se  finns hela min prislista och vad jag kan erbjuda. 

Några prisexempel   
Klippning dam & herr, 190 Klippning barn, 140 Permanent & klippning, 550 
Färgning & klippning, 430 Slingor & klippning, 420 Toning & klippning, 430 
Färgning ögonbryn, 80 Tvätt & läggning, 150 Tvätt & klippning & föning, 220 

    

 Tel: 040-96 00 50 
 Mobil: 0739-57 76 20 
 Du kan ringa när som helst 
 och tala in din beställning. 
 Hemsida: www.salongrene.se 
 Mail: nabialia@hotmail.com 
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Katten Benji – med koppel – på vårpromenad på Tulpangatan  
_________________________________________________________ 
 
Styrelsen informerar 

Bekämpning av skadedjur 
Vi har tecknat ett nytt avtal med Anticimex om bekämpning av skadedjur: Det 
gäller dels råttor/möss och dels fåglar. 

Råttor och möss. Vi har nu ett smart övervaknings-
system med digitala fällor som ständigt eliminerar och 
räknar antalet råttor/möss. Systemet ger löpande 
digitala rapporter som ger en bild av skadedjurs-
situationen. På vårt område finns det sju fångstfällor 
(Smart-box) installerade. Eftersom boxarna inte bara 
avdödar utan även samlar upp djuren får vi en helt 
annan kontroll över våra problem med gnagare. 
Genom att använda effektiva och miljövänliga metoder 
utan bekämpningsmedel, kan vi minska problem med 
gnagare utan risk för människor och miljö. 

 
Anticimex Smart-box 

Fåglar. I avtalet med Anticimex ingår också fågelsäkring och måsplock för alla 
låghus och loftgångshuset 10 - 12 gånger per år. Detta innebär att Anticimex går 
upp på alla tak en gång per vecka under häckningsperioden och plockar dem rena 
från både bon och ägg av måsfågel. 
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Brev från en medlem 
 

Tysklandsresan 
Den resa vi åkte till Tyskland den 16 april 2016 var 
jättetrevlig. God mat och mycket mera. Jag har pratat 
med många som tyckte detsamma.  
Önskar denna resa igen till hösten 
Mvh 
Gunilla Rothoff 
Tulpangatan 4, lägenhet 29 

 
Information från Fastighetsskötaren 
 

Behöver du låna en borrmaskin?  
Vaktmästaren kan låna ut till dig.  
Vaktmästaren når du måndag - fredag kl. 09.00 - 09.30  
(övrig tid telefonsvarare) 
Besöksadress: Hyacintgatan 37 
Telefon: 040-13 36 16 
E-post: vaktmastare@fosiedal.se 

 
 

 

 

Polismyndigheten 
Polisområde Malmö, Lokalpolisområde söder 
205 90 Malmö 
Telefon 114 14 eller AKUT 112 endast vid FARA 

Medlemsannons – Intresserad av MFF och MIF? 
Hej 
Jag heter Evert och bjuder in tre personer att se fotboll och hockey på C-
More hemma hos mig. Endast ett krav: Ej rökning! 
Jag har överföring från HD-data till HD-TV 48”. Allt utan kostnad. 
Ring 076-193 80 33 om du/ni är intresserad. Gäller speciellt MFF och MIF. 
Mvh 
Evert 
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För alla medlemmar: Förmånliga rabatter som finns i tidningen 
”Välkommen hem” nr 1 - 2016 från Riksbyggen 
(Tidningen delades ut till alla medlemmar i mars) 
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Lite tips från föreningen om hur du sorterar avfall! 
Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning händer något stort. 
Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en 
snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till 
att spara stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur 
kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en storvinst och därmed vinner även du något. 
OBS! Alla förpackningar ska vara tömda och dropptorra. Förpackningar av olika material 
ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter 
det viktmässigt dominerande materialet. 
 
Under perioden 2014-11-01 – 2015-10-31 har 
föreningen fått ett miljödiplom. Sortera därför  
rätt och låt oss behålla diplomet! 
 
PLASTFÖRPACKNINGAR 
Exempel: flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, 
plastbärkassar, plastpåsar på rulle (t ex för frukt och grönt i 
matvarubutiken), refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.  

Gör så här Ta av korkar och lock. Töm din påse med 
plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det 
underlättar senare i återvinningen.  
Det är inte tillåtet! Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas 
som grov- eller hushållsavfall, t ex möbler, leksaker och  
videokassetter. Returflaskor lämnas mot pant i butik. 

 
PAPPERSFÖRPACKNINGAR 

Exempel: pasta-, mjölk- och juicepaket, pappersbärkassar, 
sockerpåsar, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.  
Gör så här Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större 
för att spara transportutrymme.  
Det är inte tillåtet! Kuvert läggs i hushållsavfallet/brännbart. 
Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar. 
 
METALLFÖRPACKNINGAR 

Exempel: konservburkar och pystomma sprayburkar, tuber, kapsyler och 
lock, penseltorra färgburkar.  
Gör så här Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta 
kvar.  
Det är inte tillåtet!  Att lämna burkar med färg- eller limrester kvar som 
farligt avfall. Metallskrot, VVS detaljer, stekpannor och andra produkter,  

 som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall.  
 Returburkar lämnas mot pant i butik. 
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GLASFÖRPACKNINGAR 
Exempel: flaskor och burkar av färgat eller av ofärgat glas.  
Gör så här Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till 
återvinning efter material. Lägg färgade och ofärgade 
glasförpackningar i respektive behållare.  
Det är inte tillåtet! Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, 
keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller 
hushållsavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens 
återvinningscentraler. 
 
TIDNINGAR 
Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och 
skriv-/ ritpapper, pocketböcker. 
 

Gör så här Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan 
trycksaker läggs i behållaren.  
Det är inte tillåtet! Kuvert och inbundna böcker läggs i 
hushållsavfallet/brännbart. Pappersbärkassar, kartonger och 
liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar. 
 
Vi är tacksamma för att du sorterar och återvinner! 

 Styrelsen –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
VIKTIG INFORMATION FRÅN FASTIGHETSSKÖTAREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAR FÅR MAN GRILLA? 
Det är sommar och vi har en härlig grillsäsong framför oss. 
Men var får man grilla? 
Svar: På grillplatserna och bara på grillplatserna! 
Men får man inte grilla på gräsmattan? 
Svar: NEJ! 
Styrelsen 
  

Spolning av avloppsledningarna efter semestrarna  
 
Spolarna kommer att påbörja rensning/spolning av alla avlopps-
ledningar i mitten av augusti. Detta innebär att man succesivt 
kommer att behöva tillgång till alla lägenheter. Medlemmar som 
planerar resor/semester i augusti/september/oktober måste se till 
att lämna tillträde till lägenheten, dvs. lämna nycklar till fastighets-
skötaren eller till kontaktpersoner, etc. 
Rena rör minskar risken för vattenskador! 
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Reseberättelse från Tysklandsresan 
Lördagen den 16 april klockan 07.30 samlades ett glatt gäng från föreningen vid 
Tulpangatans vändzon för att med buss åka på en endags-resa ner till Tyskland. 
Turen gick över bron, vidare ner genom Danmark till Rödby och så färjan över till 
Puttgarden. 
Första anhalten var Heiligenhafen där det finns en hel del affärer att välja på, så 
många tog tillfället i akt för att ”tanka upp” för kommande studentfester, kalas, 
midsommarfirande m.m. 
Färden gick sedan vidare till den mysiga lilla staden Burg. Denna gång provade vi 
på ett nytt matställe som heter Doppereicher och det blev verkligen en succé. 
Restaurangen var ljus och trevlig och vi möttes av fint dukade bord. Maten var 
förbeställd hemifrån (man kunde välja på antingen fisk eller kött) och serverades 
mycket fint upplagd och rikligt. Och, framför allt – det smakade väldigt gott! Som 
pricken över i-et så fick vi även efterrätt som bestod av vaniljglass med varm 
körsbärssås. 
Efter maten hade vi gott om egentid för promenad/shopping.  
Klockan 16 hämtade bussen upp oss för att påbörja resan tillbaka till Malmö. 
Under bussfärden ner/upp hade vi lotterier med många finna vinster, frågesport 
samt 21-lotter. Några hade verkligen tumme med Fru Fortuna och tog hem 
”storvinster”. 
Klockan 20.00 var vi så tillbaka på Tulpangatan lite trötta efter en lång, men 
mycket trevlig dag. 
Trivselgruppen 
Inger Balice/Catalina Reinoso 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Insändare 
Till en del boende på Malmöhus 24 Fosiedal angående miljöhusen 
Ska det vara så svårt att se skillnad på PLAST och PAPPER? Några har 
tydligen svårt för det.  

Sopkärlen är tydligt märkta men trots det kastas ibland plastpåsar i matavfallet! 

Varför kastar en del hela kartonger i kärlen för pappersförpackningar? Är det ren 
likgiltighet? Riv sönder kartongerna så att näste man får plats med sina 
kartonger! 

Kjell, 30 år som ”Sopgubbe”  

Styrelsen gillar väl inte anonymitet, så det är jag som skrivit: 
/Kjell Johansson, lägenhet 122 
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