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HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

LUND 

GASVERKET 

 Maj 2016 
Spolning av rörstammar 

Filmning och spolning av det yttre avloppsnätet (under asfalterade vägar) kommer att göras i 

början av juni, vilket kan orsaka en del buller på området. Därefter kommer spolning av 

avloppsledningar i respektive hus att göras under sommaren. Tillträde till alla lägenheter 

kommer då att behövas. Vi ber er att meddela vicevärden om ni kommer att vara bortresta under 

en längre period i sommar och lämna nyckel till vicevärden om perioden sammanfaller med 

spolningen. Exakt tidpunkt för respektive hus kommer att meddelas senare. 

För att minska risken för stopp i avloppen, tänk på att inte skölja ur fett o.dyl. från matlagning i 

vasken, utan torka av stekjärn m.m. med hushållspapper och släng i matavfallet. I samband med 

bakning tänk också på att inte skölja ner mjöl och liknande bakrester i vasken, eftersom det 

också kan orsaka stopp i avloppet. Naturligtvis ska inte heller matrester sköljas ner i vasken, utan 

även det slängas i matavfallspåsen. 

Trädgården 

Vi planerar att låta Gröna Gården installera fasta grillplatser på alla innergårdar, men vi har inte 

fastställt tidpunkt för respektive innergård än. I anslutning till grillplatsen kommer det också att 

finnas en asktunna. För närvarande finns endast en sådan grillplats på innergården mellan 

Trollebergsvägen 17, Svanevägen 36 och 38. Eftersom vi ännu inte fått leverans av asktunna är 

det dock inte möjligt att börja använda grillen än. Boende som önskar använda grillplatsen 

kommer att erhålla ett grillgaller (endast ett per lägenhet) och ombedes kontakta vicevärden 

snarast och meddela om ni önskar erhålla ett sådant, så att vi kan beställa rätt antal grillgaller. 

Vid stor efterfrågan kan vi inte garantera leverans vid specifik tidpunkt. Var och en som 

använder grillplatsen är ansvarig för att tömma askan i asktunnan och lämna grillplatsen i 

prydligt skick. Vi kommer inte att ha något bokningssystem, utan först till kvarn gäller. Boende i 

föreningen har rätt att utnyttja vilken som helst av grillplatserna på innergårdarna. 

Om ni har frågor eller förslag angående trädgården ber vi er att framföra dem skriftligt, i första 

hand via email, i andra hand i föreningens brevlåda. Det ingår inte i Gröna Gårdens ansvar att ta 

emot muntliga synpunkter eller önskemål från boende, dvs boende har inte rätt att be Gröna 

Gårdens personal att utföra specifika trädgårdsarbeten. 

På förekommen anledning vill vi också påminna om att det är förbjudet att slänga jord, vissna 

krukväxter, innehåll från balkonglådor o.dyl. i trädgårdsrabatterna och i jordhögen väster om 

garaget. Sådant avfall ska slängas på avsedd plats för trädgårdsavfall i container-inhägnaden. 

Med anledning av frågor om trädgårdsskötseln vill vi meddela att styrelsens trädgårdsgrupp har 

regelbundna möten med Gröna Gården, då såväl inkomna synpunkter och frågor som 

helhetsbehovet i trädgården gås igenom. Prioriteringar av åtgärder görs i samråd med Gröna 

Gården samt med beaktande av den fastställda budgetramen. Vi strävar naturligtvis efter att alla 

innergårdar och alla delar av trädgården ska vara lika välskötta, dock avvaktar vi med vissa delar 

nära parkeringsgaraget pga kommunens planerade ombyggnad samt vissa områden som kan 

påverkas av den kommande asfalteringen. 

Vi har i tidigare utskick bett alla som har gamla muntliga eller skriftliga avtal avseende utökad 

uteplats eller skötsel av trädgårdsrabatt vid uteplats att bekräfta detta till vicevärden. Om ni ännu 

inte meddelat vicevärden, vänligen gör det snarast, dock senast 13/6. 
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Asfaltering 

Den planerade asfalteringen som vi tidigare informerat om har blivit försenad. Anbud från olika 

entreprenörer kommer att begäras in före sommaren, men asfalteringsarbetet kommer inte att 

kunna starta förrän efter sommaren. Vi räknar dock med att det slutförs under hösten. 

Parkering 

Styrelsen har beslutat att öka avgiften för gästparkering till 40 kr/dygn fr.o.m. 1 maj.  

Ännu en gång vill vi påminna alla boende om att det råder parkeringsförbud inom Brf 

Gasverkets område och vi ber er att även informera era bilburna besökare om detta. Det är endast 

tillåtet att stanna för av- och påstigning samt av- och pålastning i max 15 minuter, dock måste 

utryckningsvägar hållas framkomliga. Q-park har i uppdrag att bötfälla bilar som står parkerade 

längre tid på området. Vid särskilda behov (t.ex. inflyttning/utflyttning, dock inte för 

hantverkare) kan tillfälliga parkeringstillstånd utfärdas av vicevärden. 

Vi vill också påminna alla som hyr parkeringsplats i garaget att säkerställa att ni parkerar rakt i 

mitten av er parkeringsplats. Om någon parkerar för nära någon av linjerna mellan 

parkeringsplatserna har nästa bil svårt att få plats i sin parkeringsruta.  

Tvättstugorna 

Det är inte tillåtet att tvätta mattor och färga kläder i tvättmaskinerna i tvättstugorna. Det har 

tyvärr förekommit att boende har fått kläder förstörda pga att föregående användare av 

tvättmaskinen har använt färg i den. Det har också framkommit klagomål på dålig städning i 

vissa tvättstugor och vi vill därför också påminna om att var och en som använder tvättstugan är 

ansvarig för att städa efter sig och lämna tvättstugan i prydligt skick. 

Miljömedvetenhet 

För att minimera mängden pappersutskick rekommenderar vi boende att beställa e-faktura från 

HSB till sin internetbank avseende månadsavgiften.  

Övrig information som meddelades på årsstämman 

LKP har anlitat arkitekter för att rita förslag på ombyggnation av parkeringshuset på 

Gasverksgatan och därefter kommer LKP att ansöka om bygglov. 

Inför Trafikverkets planerade utbyggnad av järnvägsspåren mellan Lund och Flackarp kommer 

vissa mätningar att göras inom angränsande fastigheter, däribland Brf Gasverket, vilket innebär 

att mätningspersonal kan vistas på området i maj-juni. 

EON har startat ett bergvärmeprojekt som kan minska bostadsrättsföreningens kostnader för 

fjärrvärme. Utvärdering av detta projekt pågår.  

HSB-aktiviteter för medlemmar 

På HSB Skånes hemsida (www.hsb.se/skane/om-hsb/kalendarium) hittar ni olika aktiviteter som 

HSB-medlemmar kan anmäla sig till, t.ex. bio, utflykter, seniorcafé, föreläsningar. Anslag 

kommer också att sättas upp på anslagstavlorna i respektive hus. 

Vicevärd 

Vicevärden Stefan Elkington kommer att ha semester 1/6 – 11/6. Under denna period kommer 

Lennart Hedkvist från Veteranpoolen att vikariera för Stefan. Vicevärden kan nås på 

telefonnummer 070 - 884 17 25 vardagar 9.00-10.00 eller på email info@gasverket.net 

 

Sommarhälsningar, 

Styrelsen 


