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Vad händer i världen och i vårt område? 
Alla pratar om Corona-viruset och vi upplever många nya åtgärder som ibland 
känns lite väl drastiska men ändå nödvändiga. 

Gränser stängs, flyg blir inställda, många som pendlar till jobben i Danmark får 
svårigheter/förseningar. Turistnäringen kollapsar, hotell säger upp personalen, 
idrottstävlingar och konserter ställs in. 

Många är oroliga och väntar på nästa beslut från myndigheterna. 

Vad kan då vi som bor i föreningen göra? Inte så mycket utan bara vara aktsamma och 
tänka på dem som finns i din närhet att de kanske behöver lite stöd. Detta gäller 
särskilt de äldre som kan ha svårt att gå ut och handla eller helst ska stanna ensamma 
hemma för att minska risken att smittas. 

Var och en måste också tänka över sin egen situation och fundera om det är lämpligt 
att medverka i en del aktiviteter. 

Tänk efter före själv – andra kanske inte gör det! 
 
Försiktighetsåtgärd 
Som ett led i försiktighetsåtgärderna mot Coronasmittan har styrelsen beslutat att 
samtliga medlemsaktiviteter ställs in tills vidare från och med 15 mars, för att sedan 
omprövas varje vecka tills läget har stabiliserats. Detta gäller alltså i första hand 
Canasta-cirkeln, Yoga-gruppen, Datorkursen och Tisdagscaféet, 

Säkert inget populärt beslut men nödvändigt då vi tänker på alla riskgrupperna. 

Vi tvingas också slopa styrelsens expeditionstider på tisdagar kl. 17.30-19-00. Men 
förvaltaren har som vanligt mottagning på onsdagar kl. 13.00-16.00. 

Minimera riskerna! 
En annan sak som också är viktig är att när man besöker miljöhusen eller 
tvättstugorna, så bör man snarast tvätta händerna. I miljöhusen finns dessutom 
handsprit. Det är ett bra sätt att minska riskerna. 

Vi måste hjälpas åt i besvärliga tider när det existerar en pandemi, dvs. en bred 
smittorisk.  
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Läs gärna på Folkhälsomyndighetens hemsida för att få mer information. 

För att minska riskerna ytterligare så beslutade föreningen att skjuta upp besiktningen 
Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) till en senare tidpunkt – allt för att minska 
risken att någon smittas. 

Vi hoppas på stor förståelse för beslutet. 

 
Positiv årsstämma 
Den 3 februari hade vi vår föreningsstämma. Årsredovisningen presenterades och 
godkändes. Det ekonomiska resultatet var glädjande och styrelsens målmedvetna 
arbete gav goda resultatet. 

Vid stämman fick styrelsen några nya ledamöter som presenteras på annan plats i 
FosiedalsNytt (Se sid 9 - 11). Med dessa nyvalda ledamöter kan man säga att 
föryngringen av styrelsen är igång. 

Jubileum! 
Om du inte visste det – eller inte kommer ihåg det – så började inflyttningen till 
Fosiedal sent på hösten 1972 och fortsatte på våren 1973. Den egentliga starten av 
föreningen var 1975 när Riksbyggen överlämnade föreningen till medlemmarna.  

Några år efter överlämnandet så tog årsstämman upp behovet av ett informationsblad 
eller en informationsskrift. Stämman beslutade att skaffa en sådan informationsskrift 
till samtliga medlemmar. 

Något namn beslutades inte för tidningen men man utlyste en tävling som en ung man 
vann. Han föreslog att den skulle heta Fosiedalsnytt och som belöning erhöll den unge 
mannen 100 kronor som belöning för det vinnande förslaget.  

Fosiedalsnytt utvecklas hela tiden genom styrelsens försorg och speglar lite vad som 
händer i och utom föreningen. 

År 2022 eller 2023 är det alltså 50 år sedan Malmöhus 24, Fosiedal, började sin färd 
mot framtiden. Styrelsen planerar nu att göra något speciellt för att uppmärksamma 
detta 50 års-firande. �  

OBSERVERA! 
Det råder ett kritiskt läge i samhället med risk för smittspridning av Corona-
virus och för människors oro. Rent allmänt menar myndigheterna att möten i 
folksamlingar bör minimeras. Styrelsen har bestämt att den öppna mottag-
ningen på expeditionen på tisdagar kl. 17.30 - 19.00 ställs in tills vidare med 
omedelbar verkan. 
Styrelsen har också stängt Canasta-cirkeln, Yoga-gruppen, Datorkursen och 
Tisdagscaféet.�
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Solceller 
Till sommaren kommer solceller att installeras på Hyacintgatan 37-39-41. Då kommer 
vi att ha solceller som ger el till alla höghusen samt till Tulpangatan 8. Vi bidrager 
definitivt till en bättre miljö och ett bättre klimat. 

Följ gärna utvecklingen på vår hemsida och se hur mycket energi vi får från solen. Se 
till exempel elproduktionen från vårt största hus, Hyacintgatan 27-29-31-33-35, som 
under perioden 1 augusti 2018 till 1 mars 2020 producerade 205 MWh 
(megawattimmar) el och sparade hela 142,78 ton koldioxid (CO2)! 
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Vid varje hus, som producerar el med solceller, finns en informationstavla som man 
kan följa, se hur det skiftar när solen skyms av moln eller när det regnar. Det är 
faktiskt riktigt spännande! 

Hyacintgatan 9-11-13  
I april börjar vi så äntligen renovera gården vid Hyacintgatan 9-11-13 och den 
beräknas vara färdig till midsommar.  

El-lådcykel 
För att underlätta för dem som inte har bil eller undviker att köra bilen kortare 
sträckor, så har föreningen nu en lådcykel som alla medlemmar kan använda. Titta in 
på expeditionen så får du alla uppgifter. Det kostar 100 kr per år för att låna el-cykeln. 

�  
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Har du någon cykel? 
Numera märker vi att det är allt fler som cyklar och då behövs det också fler 
cykelgarage eller cykelförråd. Vi ser också att det finns många cyklar som inte 
används, utan bara står och tar upp plats i våra cykelförråd. Vaktmästaren kommer 
snart att ta bort alla cyklar som inte används. Vet du om att du har en överbliven cykel 
så kontakta vaktmästaren som kan hjälpa till och ta hand om gamla cyklar som inte 
används. 

Holmastan. 
Under året har nu planerna på förtätning av området mellan Påskliljegatan och 
Hyacintgatan presenterats av Stadsbyggnadskontoret i två olika etapper. 

Många medlemmar har besökt informationsträffarna och lämnat synpunkter på 
planeringen. 

Även föreningen har lämnat synpunkter på förslagen 

Styrelsen har framfört kritik mot stora delar av förslaget och främst den kraftiga 
försämringen av kollektivtrafiken. Föreningen framförde bland annat att det inte är 
acceptabelt låta våra (många gamla) medlemmar få ännu längre sträcka att gå till 
busshållplatsen. 

Vi kommer att bevaka även denna fråga, men skriv gärna själv till politikerna och 
KRÄV att de inte får försämra ”vår” busslinje 6! 

Ordningen att först riva Folkets hus och sedan, efter några år, bygga ett nytt Folkets 
Hus innebär ett hårt slag mot kulturen och det sociala livet i området. 

Föreningen menar att man skall först bygga ett nytt och sedan riva det gamla. 

När det gäller den 3:e delen av kommunens planer, så har styrelsen markerat mycket 
bestämt att vid bildandet av Malmöhus 24 så beslutades det att varje bostadsrätt skulle 
ha en parkeringsplats och att dessa ingick i upplåtelseavtalet, dvs. en del av 
bostadsrätten. 

Styrelsen kommer att fortsätta bevaka våra rättigheter i dessa frågor. 

Vi har tidigare skrivet om förtätningsförslaget i vårt eget område och nu har vi ställt 
frågan till stadsbyggnadskontoret. Vi får se vad de svarar och styrelsen kommer då att 
återkomma i sakfrågan. 

Vad händer mer i föreningen? 
Avloppsstammarna håller på att undersökas (filmas) för att ge oss underlag för fortsatt 
projektering. I denna fråga ska vi komma med mycket mer information när resultatet 
av undersökningarna blir klart i april/maj 2020. 

”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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Underhållsplanen 
Styrelsen har i dagarna uppdaterat underhållsplanen för de närmaste åren och kommer 
att analysera behoven och kostnaderna mycket noga. Det kostar som bekant att bli 
äldre även för fastigheterna. 

Här behövs långsiktig planering och styrelsen måste fatta strategiska beslut så att vi 
kan möta fastigheternas underhållsbehov på bästa sätt. 

Hur ska vi göra för att ”spara” på kostnaderna? Hur skall vi planera för att få ett 
kostnadseffektivt långsiktigt underhållsarbete?  

Miljöhus, källsortering och övervakning 
När det gäller miljöhusen och källsorteringen så är det några medlemmar som inte 
riktigt förstår eller accepterar vårt nödvändiga regelverk, utan de kastar sina sopor lite 
hur som helst. Dessa människors slarv innebär ökade kostnader för hela föreningen. 
Det är inte solidariskt! 

Vi måste därför skärpa övervakningen eftersom ett kärl som innehåller icke tillåtet 
material kostar föreningen cirka 1 000 kronor. Det är pengar som alla medlemmar 
måste vara med och betala. 

Behöver du hjälp med att förstå reglerna för sortering kontakta då expeditionen eller 
förvaltaren. 

”Det värmer i hjärtat” 
Låt oss nu minska riskerna för alla. Och var rädd om dig och dina grannar! 

Jag fick en påminnelse om vilken hjälpsamhet som råder nu när alla tänker på sina 
grannar.  

En medlem skrev till oss och frågade om vi behövde hjälp med att handla eller annat, 
så kunde de hjälpa till i föreningen. Det var ett meddelande och erbjudande som 
värmde oss! 

Till sist 
så väntar vi på den förestående våren och allt det gröna med värme som knackar på 
dörren. 

Visa hänsyn och var rädda om varandra! 

Vid tangentbordet en sen söndagskväll 
K-E Calling 

 

��,%�"�"��"&���!&������''$����#&���� �&�����������������������
���!�� ��&')%� &�"��#&���� �&��
����'!*&'�%�"���)���"'��
����+����%������.���
������ ������	
�
��	���'� ��#"&(�%�%���
���!�� �'�  �(��'!*&'�%�"������'!�&'�%���#&���� �&��



FosiedalsNytt Nr 1 2020 
 

 
 

7 

 ––––––––––––––––––– ���������	�����
��������
�-1+�&,�(�"�+�,#!(�&�+�-��--���-�2+�(4�/2(�#!-��--� )+-,2--�� 4+1(!+#(!�(��/�
,-1+�&,�(���#�#�/�&��+��(#(!�(�,4%�+�#(-+�,,�+����6�!2+(��1(!+��6�'��&�''�+�
,)'�%�(��+,2--����(�!�(�+�-#)(��/� 4+-+)�(��/�&���,)'�,(�+-���"4/�+�
�/&4,�,���
�(��+-��%(����2+�/�&���-#&&� 4+�(#(!�(,�/�&��+��(#(!����&��+��(#(!�(,� 4+,&�!�
,%��*+�,�(-�+�,�/#��3+,,-2''�(�,)'�"3&&,���(��� ��+.�+#�	�	���

�1�%�+��.��--���-�/�+%�+�#(-+�,,�(-���3�,%���.�"4+���/��#!�-#&&�(3!)(��/�),,��
�#(!�'3���-)�%&�������	��
	 �"��"����������� "� 
���� "��������������� �������������$���
��
	���������� ��

����
����� ��

����	��
�––––––––––––––––––– �
��	�����������  
�)'��&&��"�+�,�--�)�"� 4+,-3+��,3�"�+��+#/,�&!+.**�(�/�+#-�-/.(!�(��--�,-2(!��
/3+��*3!3�(���!+.**�+�����!"���� ������������ #��������"� �# !���)�"�
��!���!���'�"����--��2+�(�-.+&#!-/#,�$2--�-+3%#!-�'�(�(4�/2(�#!-��
��,,.-)'�6�*3�!+.(���/�+#,%�(� 4+��)+)(�,'#--��)�"� )&%,�)+)�6�,3�/�+���-�
(4�/2(�#!-��--�-#&&,�/#��+��,-)**��/3+�*&�(�+#(!��/��(�,*2((�(����.,,+�,��-#&&�
/3+�(���#� 3+�")**�,��--���-�,(�+-��&#+�()+'�&�� 4+"3&&�(��(�#��/�+#!��)�"�#�
/2+&��(�)�"�/#�")**�,� )+- �+�(����--�/#�%�(�)+�(��/3+�,)''�+�� �'#&$� �,-�#�
,&.-�-��/��.!.,-#��
��-�/#�(.�.**&�/�+�4/�+�"�&��$)+��(�2+��0-+�'-�)�"�"�+��&�+#!�"2(-� 4++������--��
&2!���&#+���-��0-+��/#%-#!-��--�/#�/#,�+�"2(,1(�)�"�)'-�(%��)�"��--�/#� 4+,4%�+�
"$2&*��/�+�(�+��#�(1��#(#-#�-#/�'��� +#/#&&#!��#(,�-,�+������%�(�/#�#��+#/,�&�
!+.**�(�!4+����2(%�*3��--�/#��)+�#��--�,-)+-��),-��,)'+3���'���'3(!��
!+�((�+�,)'�#(-��,%��!&4''�,��)+-������"%��� ��#��""�$������$���( ����.(��+��
)�"�,%#�%���#--� 4+,&�!�'����--�'�#&�-#&&�-#*,�� ),#���&�,���&&�+�&2!!��(�&�**�#�
/3+���+�/&3�)+�#�'#&$4".,�(��
����$&������&�!�����
��"�����������!���"#���� ����!�"( �

�
 

 

� ��#�'������$���
� ��# �")�������*�� ���! ��# �")���#*��"�
����	������*�
���������������"�
������������
��"�������#$�&�����%$���*�#�$%�$� ��"��
�)���$�("��
�
��*"���&������� ������"�����*� 

�



FosiedalsNytt Nr 1 2020 
 

 
 

8 

�������������������
��	�
���
����
�����������������������������
����������������������������������
����	�������������������������������
���������������������
���������������

���������
������������������������������������������������������������	��
�����
������������������������������������������������������������������������
�������������
���������
 

 
 

 

 

Det finns fler annonser i tidningen Välkommen Hem som du får 
i brevlådan inom kort. �  
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