
Information från Malma Backes samfällighetsförening till nyinflyttade  
Malma Backe har fyra föreningar. För att få allt mer kortfattat brukar vi förkorta mycket: 

MB = Malma Backe 

BRF= Bostadsrättsförening 

MB samfällighetsförening: I den här föreningen ingår BRF Malma Backe + de friköpta radhusen. MB 

samfällighetsförening ansvarar för sophantering, skötsel av gårdarna, värme och vatten. 

BRF MB: MB 5 + två radhus. (Bara bostadsrätter.) 

BRF Vårdsätra: Malma Backe 1-3. (Bara bostadsrätter). 

Valsätra GA:8 samfällighetsförening – Den här föreningen ansvarar för kvarterslokalen, 

grovtvättmaskinen, utebelysningen, carportarna, lekplatsen mellan gård 2 och 4. Alla som bor på MB 

är med i den här föreningen. 

Kvarterslokalen 
Kvarterslokalen kan hyras mot en avgift. Kontakta Bertil Johansson, MB 7E, 

kvarterslokalen@malmabacke.se, 018 -30 27 04 

Det finns en grovtvättmaskin och tillhörande torktumlare i samma byggnad som kvarterslokalen. 

Grovtvättdelen (blå maskiner) är till för samtliga boende på MB. De vita maskinerna är enbart för 

boende på Malma Backe 1A-D. 

Malma Backes hemsida 
Läs mer på Malma Backes hemsida, notera särskilt Viktig information. På hemsidan finns även t. ex. 

senaste nytt, stämmoprotokoll, regler kring parkering och info om elbilsladdning: 

http://malmabacke.se/ 

Det mesta av informationen är öppet för alla, men varje förening har också en separat inloggning. 

Inloggning för Malma Backes samfällighetsförening: mbs Lösenord: tomat 

Telefonnummer till Malma Backes styrelse finns på anslagstavlorna bredvid soprummen 4-7. 

SBC 
Vid ägarbyte - Viktigt att fylla i blanketterna (finns på hemsidan) och skicka in till SBC. 

SBC är vår ekonomiska förvaltare. 
SBC:s växel nås vardagar mellan 7.00 – 21.00 på tel: 0771-722 722 
 

Bredband 
Bostäderna på MB har fiber installerat, kontakta Telia vid frågor kring det. 

Vattenavstängning 
I radhusen är det en gemensam vattenavstängning för de radhus som sitter ihop med varandra, den 

finns oftast i mittenbostaden i varje radhuslänga – om du vill stänga av vattnet får du således prata 

med dina grannar först. 

mailto:kvarterslokalen@malmabacke.se
http://malmabacke.se/

