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Årsstämman  2010-05-18 
 
Stämmoprotokollet finns nu 
justerat på vår hemsida; 
www.videdalshus.se 
 
Årskostnaden för 2011 blir oförändrad  
d.v.s. 2400 kr/år motsvarande 200  
kr/månad .  

Förändringar? 
För att hålla medlemsregistret uppdaterat 
ber vi er alla att anmäla eventuella för-
ändringar till styrelsen / Linus Sjölander. 

Trivsel 
Idéer och förslag som kan öka trivseln i 
området mottages gärna. 
Lägg en lapp i brevlådan på Polarvidega-
tan 4 eller skicka ett mail till 
robin@videdalshus.se. 

Sid 1 (2) 

Problem med skadedjur? 
Har du problem med detta? Här följer 
några punkter som gör det svårare för 
bland annat möss och råttor att välja ditt 
hus som sin bostad: 

•    Renhållning är A och O. 
•    Se till att mat inte ligger framme, 

varken inne eller utomhus.  
•    Fågelmat placeras på höga eller 

upphängda fågelbord - inte på 
marken. 

•    Håll sopbehållare och containrar 
täckta och rengör ofta. 

•    Se till att källarfönster är hela. 
•    Se till att kompostering sker i täta 

behållare. 
•    Förse ventilationsöppningar med 

metallnät av rostfritt stål, brons 
eller mässing med en maskvidd 
på högst 5 mm och trådtjocklek 
på minst 0,7 mm. 

•    Se till att dörrar sluter tätt och att 
det inte finns hål och större 
sprickor i väggar och golv. 

•    Täta rörgenomföringar med be-
tong eller stålplåt. 

•    Förse avloppsbrunnar med galler. 
 

Har ni problem med råttor eller ser råttor 
på er tomt - kontakta ert försäkringsbo-
lag. De har avtal med Anticimex eller an-
nan skadedjursbekämpningsfirma.  
Vi får alla hjälpa hjälpas åt - har en råttor 
har alla i grannskapet det! 

Felanmälan ang.TV och bred-
band? 
Ni ska givetvis anmäla detta till Sydane-
tenn/Bahnhof, men vi i styrelsen vill 
även föra statistik över detta. 
Det är numera Mats Lundqvist som tar 
hand om dessa ärenden. Honom kan du 
nå på 0703-284468 eller 
mats@videdalshus.se. 

Nej till 30km/h. 
Malmö Trafiknämnd har för närvarade 
inte några planer på att sänka hastigheten 
inom vårt område. 
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Radon och radonmätning. 
Vill du veta mer om radon och radonmät-
ning besök hemsidan. 

Vill du mäta radon i ditt hus? 
Om du vill mäta radonhalten i ditt hus 
kan du göra så här, gå in på www.
gammadataradon.se eller ring  
018-480 58 00 . Gammadata har samma 
pris till den 30/4-2011 men effektivt till 
den 28/2-2011 eftersom man måste ha 
mätinstrumenten upphängda i 2 månader. 
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Har du förslag på en bra  
hantverkare?  
Hjälp oss alla hitta duktiga hantverkare. 
Styrelsen efterlyser duktiga hantverkare 
som vi eventuellt kan vidareförmedla till 
alla i nästa infoblad. Du hittar styrelsens 
adresser/mail-adresser nedan. 

Förändringar i styrelsen 
Tyvärr måste vi meddela att Peter Snell-
man har avsagt sig sitt styrelseuppdrag  
p g a bristande tid. (Suppleanten Mats 
Lundqvist går in som ersättare i styrelsen). 

Faktura för årsavgift 2011 
Fakturan för 2011 distribueras i samband 
med detta infoblad.  TV  

Axcess fungerar med analog mottagning 
men för digital mottagning krävs en TV 
med MPEG-4 stöd. 

Kontakta oss : 
Styrelsen 
Uno Alpfors            040-492483     uno.alpfors@swipnet.se                  Gråvideg. 8D 
Kenneth Jangmalm 040-492526     kenneth.jangmalm@sydnet.net       Råkbog. 12 
Robin Manger         040-78520       robin@videdalshus.se                     Polarvideg. 4 
Linus Sjölander       040-188844     linus@videdalshus.se                      Polarvideg. 6 
Suppleant 
Mats Lundqvist       0703-284468   mats@videdalshus.se                      Gråvideg. 10A 
Valberedning 
Gösta Hallgren        040-499759     gostahallgren@sydnet.net               Lappvideg. 4 
Lars Eckersand        040-490905    lars.41@hotmail.com                      Stamg. 5 
Resursperson 
Eber Ohlsson           Kontaktas via: www.videdalshus.se                        Svedhögsg. 18 

God Jul 
& 

Gott nytt år 

           önskar  styrelsen för  
 Videdalshus Ekonomiska Förening 

Enkät TV-kanaler 
Styrelsen kommer under 2011 att fråga 
medlemmarna om en eventuell ändring av 
TV-kanalsutbudet. 


