
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSB BRF GASVERKET 
Trollebergsvägen 9, Lund 
Tfn 070 - 884 17 25  
E-post: info@gasverket.net 
Hemsida: www.gasverket.net 

 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

LUND 

GASVERKET 

 Augusti 2016 
 

Föreningsstämma och Styrelse  

Vi hade vår årliga föreningsstämma i Maj som vanligt och valde då delar av nya styrelsen. 

Zenita Andersson som då omvaldes och var den som skrev Gasverket Nytt avgick på egen 

begäran strax efter föreningsstämman. Det var tänkt att hon skulle vara kommunikationsansvarig 

så nu är den posten vakant.  

Den nya styrelsen består nu av följande personer. 

Ordförande Richard Åkesson, Vice ordförande och fastighetsansvarig Dennis Järpell, 

Sekreterare Anders Branell som tidigare har varit ordförande, Ekonomiansvarig är Jörgen 

Sallenhag, och han har aviserat att han vill avgå till nästa stämma så vi vill redan här flagga för 

att vi behöver en ny ekonomiansvarig. Paul Haglund är IT ansvarig och har bland annat hand 

om vår hemsida. Sigvard Bardoson är projektansvarig och har ansvarat för ventilationsprojektet 

som nu är avslutat. Trädgårdsansvarig är Bo Jinert mer om trädgård se nedan.  

Cornelia Håkansson är vår HSB representant dvs. vår länk till HSB, där hon är HR chef. 

Trädgården 

Det har nu bildats en ny trädgårdsgrupp och den består som tidigare av:  

Trädgårdsansvarig, Vice Ordförande, Sekreterare och numera även vicevärden.     

Om ni har förslag och synpunkter avseende trädgården ber vi er att framföra dessa skriftligen till 

trädgårdsgruppen i styrelsen, i första hand via email till info@gasverket.net, alternativt lämna en 

lapp i brevlådan utanför expeditionen. Ange ert namn och lägenhetsnummer. 

Asfalt och Bergvärme 

Vi har tidigare aviserat att vi skulle asfaltera om vår gångar som är i stort behov av det och 

anbudsförfrågan var klar att gå ut när vi fick två olika erbjudande om bergvärme. Det utlovades 

en energibesparing på c:a 15 % om året vilket motsvarar c:a 200.000 kr. Om vi antar erbjudandet 

om bergvärme så behöver vi gräva under gångarna och då var det inte läge att först asfaltera och 

sen gräva. 

För att utvärdera de erbjudande som vi fått har det utsetts en speciell energigrupp som består av 

styrelsemedlemmarna Richard Åkesson, Dennis Järpell, Anders Branell, Sigvard Bardosson och 

Paul Haglund samt två boende i området Professor emeritus i energihushållning Lennart 

Thörnqvist och f.d. Projektledare på NCC Mats Åhström. Gruppen kommer under hösten att ta 

fram ett beslutsunderlag till styrelsen.  

 

 

 

 

mailto:info@gasverket.net
http://www.gasverket.net/
mailto:info@gasverket.net


 

 

 

 

HSB BRF GASVERKET 
Trollebergsvägen 9, Lund 
Tfn 070 - 884 17 25  
E-post: info@gasverket.net 
Hemsida: www.gasverket.net 

 

Garagen  

Vi har tidigare informerat om att Lunds Kommunala Parkerings AB (LKP AB) har tänkt bygga 

på garaget där vi, Brf. Gasverket, hyr ett helt plan. Detaljplanen är nu godkänd och LKP AB har 

för avsikt att inom det snaraste söka bygglov. Tanken är att bygga på tre våningar ovanpå 

befintligt garagebyggnad, med byggstart under 2017. För de boende som hyr garage genom Brf. 

Gasverket innebär det att vi kanske blir anvisade andra platser i andra P-hus under byggtiden.  

Efter tillbyggnad kommer Brf. Gasverket att hyra hela plan 2 som kommer att ha samma antal 

platser, 105 st. som vi hyr idag. Vi kommer även att få tillgång till egen spolplatta på plan 2. 

  

LKP AB kommer närvara och svara på frågor på höstens informationsmöte den 13 december. 

 

Semester vicevärden 

Vår vicevärd Stefan Elkington kommer att ha semester 10/8 till 25/8 och då kommer en vikarie 

att finnas på plats. Det är samma vikarie som tidigare, Lennart Hedqvist från Veteranpoolen. 
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