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HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

GASVERKET 
 
                                                      December 2018 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till vår Brf Gasverket. 
 
Budget och informationsmötet den 4 december 
Ordförande informerade om vad som är på gång i föreningen och berättade om hur budgeten ser 

ut nu och framåt. Några frågor kom upp bl.a. om silvertejp på ledstång i trapphusen som bör 

bytas, problem med soprummen T 7–9 och G 6 och frågor om Hedda Andersson Gymnasiet och 

hur styrelsen agerat. Styrelsen har som vi tidigare meddelat agerat och svarat kommunen i en 

inlaga. På hemsidan ligger den senaste informationen om detaljplanen och den uppdateras 

kontinuerligt. 

Malin Rehnström informerade om valberedningens arbete och bad intresserade av styrelsearbete 

att ta kontakt på;Valberedningen@gasverket.net  Valberedningen kommer att ta kontakt med 

styrelsemedlemmar för att informera sig om vilka styrkor som behövs i styrelsearbetet. I samband 

med kallelsen till stämman som äger rum den 16 april kommer valberedningen att lämna förslag 

på styrelsemedlemmar till omval/nyval. 

Polisen informerade om att bostadsinbrott minskat i Lund. Samarbete med grannar och DNA 

märkning är bra. Lämna aldrig ut kontoinformation eller koder. om du blir uppringd av någon 

som säger sig komma från banken. Banken ringer aldrig upp kunder och ber om 

kontoinformation. 

. 

Rensning bland cyklar 
Det finns en del övergivna cyklar i våra cykelställ och vi har anlitat firman Ekohjulet för att ta 

hand om dom cyklar som inte hör hemma hos oss. Ni får med detta GasverkNnytt ett brev med 

närmre instruktioner. 

 
Dörröppnare 
Bostadsrättsföreningen ansvarar för dörröppnaren till entrédörren på bottenvåningen, övriga 

dörröppnare i husen, ansvarar kommunen för. Kommunen har installerat dörröppnare i husen 

som hjälpmedel riktade till en speciell person/lägenhet. När den som fått installerat dörröppnare 

av kommunen inte längre bor kvar och dörröppnaren går sönder, kommer föreningen att 

montera ner den. 

 
Nya kodlås 
I januari kommer vi att byta kodlås till ytterdörrarna. Lappar med de nya koderna kommer att 

delas ut i brevinkasten till alla boende, 2 veckor innan bytet sker.  

 

Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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